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قرار رقم (  ) 1ل�سنة 2011
ب�ش�أن
تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي

 بعد الإطالع على القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة  1995في �ش�أن مكافحةاملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة  2005يف �ش�أن تنظيم امل�شاركة يف �سباقاتالهجن،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )16ل�سنة  2007يف �ش�أن الرفق باحليوان والئحتهالتنفيذية،
 وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي، وعلى القرار رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات الهجن،قررنا ما يلي:
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الف�صل الأول
�أحكام عامة
التعريفات
املادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء كل
منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك:
			�إمارة دبي.
الإمارة:
نادي دبي ل�سباق الهجن.
			
النادي:
رئي�س النادي.
			
الرئي�س:
املدير التنفيذي للنادي.
		
املدير التنفيذي:
�سباق الهجن.
			
ال�سباق:
الإبل املُ�شاركة يف ال�سباق.
			
املطية:
مالك ومدرب املط ّية.
		
املالك املُ�ض ّمر:
مدرب املط ّية.
			
امل ُ َ�ض ّمر:
مكان �إجراء ال�سباق.
امل�ضمار		:
اللجنة املُ�شكلة يف النادي للإ�شراف على
		
اللجنة الطبية:
ال�شئون الطبية للمطايا.
			
اللجنة املُ�ش ّكلة يف النادي للإ�شراف على �إدارة وتنظيم 		
		
جلنة ال�سباقات:
ال�سباقات وتطبيق لوائحها.
			
اللجنة املُ�ش ّكلة يف النادي للنظر يف التظ ّلمات 			
		
جلنة التظ ّلمات:
واالعرتا�ضات املُقدّمة �إليها من املالكني املُ�ض ّمرين
			
�أو املُ�ض ّمرين.
			
مو�سم ال�سباق والذي يبد�أ من �شهر يناير وينتهي يف 		
			
املو�سم:
�شهر دي�سمرب من كل عام .
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نطاق ال�سريان
املادة ()2
ي�سري �أحكام هذا القرار على املُالك امل�ضمرين واملُ�ض ّمرين امل�س�ؤولني عن م�شاركة
املطايا يف �سباقات الهجن يف الإمارة.

املخدرة �أو املُ ّ
ن�شطة
حظر ا�ستخدام املواد
ّ
املادة ()3

يحظر على املالك امل�ضمرين �أو املُ�ض ّمرين �أو �أي �شخ�ص �آخر ا�ستخدام �أي من
املواد امل ُ ّ
ن�شطة �أو املُخدّرة يف املطايا امل�شاركة يف ال�سباق ب�أي طريقة كانت ،وكذلك
ا�ستخدام الأدوية �أو املواد الواردة يف املُلحق رقم ( )1واملُلحق رقم ( )2امل ُ نْ
رفقي بهذا
القرار ،والتي ُت�ؤ ّثر على م�شاركة املطايا يف ال�سباق.

املُ�شاركة يف ال�سباق مبطايا خُمالفة

املادة ()4

ال يجوز لأي مالك ُم َ�ض ّمر �أو ُم�ض ّمر امل�شاركة يف ال�سباق ب�أية مط ّية مملوكة له �أو
ل�شخ�ص �آخر وحمرومة من املُ�شاركة يف ال�سباقات مبوجب �أحكام هذا القرار ،حتى
و�إن انتقلت �إليه ُملكية املط ّية املحرومة من املُ�شاركة يف ال�سباقات ب�أي �شكل من
الأ�شكال.
وتحُ دّد الالئحة التنفيذية لهذا القرار ت�صنيف املُالك املُ�ض ّمرين واملُ�ض ّمرين
املُخالفني واملطايا املحرومة من املُ�شاركة يف ال�سباقات تبعاً لنوع املُخالفة املرتكبة.
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الف�صل الثاين
العقوبات
العقوبات املفرو�ضة على املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر يف حال ا�ستخدام
�أحد املواد الواردة يف املُلحق رقم ()1
املادة ()5
(�أ) مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر� ،إذا ارتكب املالك
املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر يف �أحد ال�سباقات املُقامة يف الإمارة �أياً من الأفعال الواردة يف املادة
( )3من هذا القرار با�ستخدام �أحد املواد املُخدّرة �أو امل ُ ّ
ن�شطة الواردة يف املُلحق رقم
( )1املُرفق بهذا القرار يف املط ّية املُ�شاركة يف ال�سباق ،ف�إ ّنه تفر�ض عليه العقوبات
التالية:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط املُخالفة
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
فيها.
 -2احلرمان من تدريب املطايا ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب
املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة
املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات ملدة ال تتجاوز اثني ع�شر
�شهراً من تاريخ ارتكاب املُ�ض ّمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال
تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي
يليه.
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�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -4حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -5غرامة مالية ال تزيد على مائة �ألف درهم.
(ب) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثانية ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
أربع وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب
 - 2احلرمان من تدريب املطايا ملدة � ٍ
املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة
املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات ملدة ال تزيد على �أربع
وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املُ�ض ّمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية
من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من
العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -4حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
أربع وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
ملدة ال تزيد على � ٍ
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و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -5غرامة مالية ال تزيد على مائة وخم�سني �ألف درهم.
(ج) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثالثة ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفةفيها.
 -2احلرمان التام من تدريب املطايا.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات حرماناً كام ً
ال.
 -4غرامة مالية ال تزيد على مائتي �ألف درهم.
(د) ُيعاقب كل �شخ�ص �آخر �شارك �أو ح ّر�ض �أو �ساعد �أو اتفق مع املُ�ض ّمر يف
ارتكاب املُخالفة املُ�شار �إليها يف هذه املادة بالغرامة املالية املُحدّدة يف البند ()5
من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
(ه ــ) يجوز للنادي ن�شر املُخالفة املرتكبة والعقوبة املفرو�ضة على املُ�ض ّمر يف
�صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
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العقوبات املفرو�ضة على املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر يف حال ا�ستخدام
�أحد املواد الواردة
املادة ()6
(�أ) مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر� ،إذا ارتكب
املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر يف �أحد ال�سباقات املُقامة يف الإمارة �أياً من الأفعال
الواردة يف املادة ( )3من هذا القرار با�ستخدام �أحد املواد املُخدّرة �أو امل ُ ّ
ن�شطة
الواردة يف املُلحق رقم ( )2املُرفق بهذا القرار يف املط ّية املُ�شاركة يف ال�سباق،
ف�إ ّنه تفر�ض عليه العقوبات التالية:
خ�ص�صة للمرحلة التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
 -2احلرمان من تدريب املطايا ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب
املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة
املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر
من تاريخ ارتكاب املُ�ض ّمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال
تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم
الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -4حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
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ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -5غرامة مالية ال تزيد على خم�سني �ألف درهم.
(ب) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثانية ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
 -2احلرمان من تدريب املطايا ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهراً من تاريخ
ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل
العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات ملدة ال تتجاوز اثني
ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب املُ�ض ّمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من
املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة
يف املو�سم الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -4حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
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 -5غرامة مالية ال تزيد على مائة �ألف درهم.
(ج) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حال
ارتكاب املخالفة للمرة الثالثة ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
أربع وع�شرين �شهراً من
 -2احلرمان من تدريب املطايا ملدة ال تزيد على � ٍ
تاريخ ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ
كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
أربع
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات ملدة ال تتجاوز � ٍ
وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املُ�ض ّمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية
من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من
العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -4حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
أربع وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
ملدة ال تزيد على � ٍ
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -5غرامة مالية ال تزيد على مائة وخم�سني �ألف درهم.
(د) ُيعاقب كل �شخ�ص �آخر �شارك �أو ح ّر�ض �أو �ساعد �أو اتفق مع املُ�ض ّمر يف
ارتكاب املُخالفة املُ�شار �إليها يف هذه املادة بالغرامة املالية املُحدّدة يف البند ( )5من
الفقرة (�أ) من هذه املادة.
(هـ) يجوز للنادي ن�شر املُخالفة املرتكبة والعقوبة املفرو�ضة على املُ�ض ّمر يف
�صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
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العقوبات املفرو�ضة على املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر يف حال املُ�شاركة
يف ال�سباق مبطايا خُمالفة
املادة ()7
(�أ) مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب
املالك املُ�ض ّمر �أو امل�ضمر املُخالف لأحكام املادة ( )4من هذا القرار بالعقوبات
التالية:
خ�ص�صة للمرحلة التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
 -2احلرمان من امل�شاركة يف ال�سباقات �أو تدريب املطايا ملدة ال تتجاوز اثني
ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال
تكفي لتنفيذ مدة العقوبة املذكورة ،فتنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم
الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -3حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة،
تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
-4غرامة مالية ال تزيد على مائة وخم�سني �ألف درهم.
(ب) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثانية ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة للمرحلة التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
املُخالفة فيها.
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 -2احلرمان من امل�شاركة يف ال�سباقات �أو تدريب املطايا ملدة ال تتجاوز �أربعاً
وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من
املو�سم ال تكفي لتنفيذ مدة العقوبة املذكورة ،فتنفذ املدة املتبقية من العقوبة
يف املو�سم الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -3حرمان جميع املطايا امل ُ ّ
ملدة ال تزيد على �أربعاً وع�شرين �شهراً من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر
للمخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة
املذكورة ،تنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -4غرامة مالية ال تزيد على مائتي �ألف درهم.
(ج) ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثالثة ،وفقاً ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق امل ُ ّ
�ضبط املُخالفة فيها.
 -2احلرمان التام من تدريب املطايا.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات حرماناً كام ً
ال.
 -4غرامة مالية ال تزيد على مائتي �ألف درهم.
(د) ُيعاقب كل �شخ�ص �آخر �شارك �أو ح ّر�ض �أو �ساعد �أو اتفق مع املالك املُ�ض ّمر
�أو املُ�ض ّمر يف ارتكاب املُخالفة املُ�شار �إليها يف هذه املادة بالغرامة املالية املُحدّدة
يف البند ( )4من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
(هـ) يجوز للنادي ن�شر املُخالفة املرتكبة والعقوبة املفرو�ضة على املالك املُ�ض ّمر
�أو املُ�ض ّمر يف �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
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املخت�صة
�إحالة اجلرائم �إىل اجلهات
ّ
املادة ()8
�إذا انطوى الفعل املرتكب من املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر على جرمية معاقب
عليها مبوجب الت�شريعات ال�سارية ،ف�إنه يجب على املدير التنفيذي �إحالة
مرتكبه �إىل اجلهات املخت�صة.
الف�صل الثالث
�أحكام ختامية
اللجان الفنية يف النادي
املادة ()9
ُت�ش ّكل يف النادي بقرار من الرئي�س اللجان الفنية الدائمة التالية:
 -1اللجنة الط ّبية.
 -2جلنة ال�سباقات.
 -3جلنة التظلمات.
و ُيحدّد يف القرار ال�صادر بت�شكيل � ٍأي من تلك اللجان الأع�ضاء املُم ّثلني لها،
ومهام كل جلنة و�صالحياتها ،وفرق العمل املُنبثقة عن ُك ٍّل منها� ،إ�ضافة �إىل ما
يتم حتديده من قبل الرئي�س.
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التحقيق مع املُخالفني
املادة ()10
 -1ال يجوز توقيع � ٍأي من العقوبات املُ�شار �إليها يف الف�صل الثاين من هذا
القرار على املُخالفني �إال بعد �إجراء الفح�ص املخربي للع ّينة الأوىل بوا�سطة
اللجنة الطبية و�إ�صدار تقرير طبي يف هذا ال�ش�أن ،وعلى اللجنة املُخت�صة
بفر�ض العقوبات �إجراء حتقيق ّ
خطي مع املخالف ُي�سمع فيه �أقواله ودفاعه.
 -2يجوز للجنة الطبية ،بناء على طلب املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر املخالف،
�إجراء الفح�ص املخربي للع ّينة الثانية لدى �أحد املختربات الدولية املعتمدة
لدى جلنة امل�سابقات يف هذا ال�ش�أن.
 -3تحُ دّد الالئحة التنفيذية لهذا القرار �إجراءات التحقيق التي تتوالها
خت�صة مع املُخالفني لأحكام هذا القرار.
اللجنة امل ُ ّ
التظلمات واالعرتا�ضات
املادة ()11
 -1يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من العقوبات ال�صادرة بحقه �أو االعرتا�ض
على نتيجة التقرير الطبي لدى جلنة التظ ّلمات املُ�ش ّكلة يف النادي ،وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ �إخطاره بالعقوبة �أو من تاريخ �صدور
نتيجة التقرير الط ّبي وعلمه بذلك.
 -2يجب على جلنة التظ ّلمات البت يف التظلم �أو االعرتا�ض املُقدّم �إليها
خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ تقدمي التظلم �أو االعرتا�ض.
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 -3يكون القرار ال�صادر عن جلنة التظ ّلمات يف هذا ال�ش�أن نهائياً.
 -4تحُ دّد الالئحة التنفيذية لهذا القرار الإجراءات التي تتبعها جلنة
التظلمات يف البت يف التظلمات واالعرتا�ضات املُقدّمة �إليها.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()12
يكون للنادي يف �سبيل تنفيذ �أحكام هذا القرار اال�ستعانة ب�أي من اجلهات
احلكومية املح ّلية يف الإمارة ،مبا يف ذلك �أفراد ال�شرطة.
�إ�صدار اللوائح والقرارات التنفيذية
املادة ()13
ُ -1ي�صدر الرئي�س الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
ُ -2ي�صدر املدير التنفيذي القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار� ،إ�ضافة �إىل ما يتم تفوي�ضه به من قبل الرئي�س.
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�إلغاء الن�صو�ص املخالفة
املادة ()14

ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا
القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()15

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
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املُلحق رقم ()1

يندرج حتت هذا املُلحق جميع املواد املُخدّ رة وامل�ؤثرات العقلية واملُن�شطات الواردة يف
اجلداول امللحقة بالقانون رقم ( )14ل�سنة  1995يف �ش�أن مكافحة املواد املخدرة
وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته ،ومن �ضمن هذه الأدوية على �سبيل املثال ال احل�صر:

ت

خدرة �أو املُ ّ
ن�شطة
الأدوية املُ ّ

1
2
3
4

املواد الناه�ضة و�/أو امل�ضادة للمواد االفيونية.

5
6

امل�ؤثرات العقلية غري الأفيونية.
املواد املحفزة للجهاز الع�صبي املركزي.
املواد املثبطة للجهاز الع�صبي املركزي.

م�ضادات االكتئاب وامل�ؤثرات العقلية.
مواد ح�صر الع�ضالت ومانعات انتقال الإ�شارات الع�صبية.

 7املخدرات املو�ضعية التي ت�ستخدم يف منع انتقال الإ�شارات الع�صبية ( با�ستثناء الربوكايني).

8

زعاف احلية واملحاليل احليوية الأخرى التي ت�ستخدم يف منع انتقال الإ�شارات الع�صبية.

 9الأدوية التي ت�ؤثر يف اجلهاز الع�صبي الال�إرادي ولي�س لها �أثر ظاهر على اجلهاز الع�صبي
املركزي و لها �أثر على اجلهاز الوعائي ال�صدري والتنف�سي ومن �ضمنها املو�سعات الق�صبية.
 10املخدر املو�ضعي الذي له �أثر ع�صبي ح�صري ،ومن خالل فح�ص ع ّينة البول يتبني ما �إذا مت
ا�ستخدامه بطريقة �أخرى غري الطريقة املحددة كمخدر مو�ضعي (الربوكايني).

11

�أدوية متفرقة لها ت�أثري املهدئ اللطيف مثل م�ضادات الهي�ستامني املنومة.

12

املواد الرئي�سية املو�سعة للأوعية الدموية �أو اخلاف�ضة ل�ضغط الدم.

13
14

مدرات البول القوية التي ت�ؤثر يف وظيفة الكلى وبالتايل ت�ؤثر على ُمك ّونات �سوائل اجل�سم.
الهرمونات االبتنائية و�/أو الذكورية.
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املُلحق رقم ()2

يندرج حتت هذا املُلحق الأدوية امل�ستخدمة لعالج املطايا والتي قد ت�ؤثر يف
�أداء املطايا يف ال�سباق ،ومن �ضمن هذه الأدوية على �سبيل املثال ال احل�صر:
ت

املواد العالجية

 1الأدوية غري الأفيونية واخلاف�ضة للحرارة.
املواد التي ت�ؤثر يف اجلهاز الع�صبي الال�إرادي والتي لي�ست لها �آثار وا�ضحة على اجلهاز الع�صبي
املركزي �أو الأوعية الدموية �أو اجلهاز التنف�سي وت�شمل:
• املواد امل�ستخدمة مو�ضعي ًا كم�ضيق للأوعية الدموية �أو مزيلة لالحتقان.
• الأدوية امل�ستخدمة كم�ضادات لت�شنجات اجلهاز اله�ضمي.
2
• الأدوية امل�ستخدمة لتفريغ املثانة.
• الأدوية التي ت�ؤثر على �أوعية اجلهاز الع�صبي املركزي �أو الع�ضالت املل�ساء
للأع�ضاء احل�شوية.
 3م�ضادات اله�ستامني التي لي�س لها ت�أثري مثبط على اجلهاز الع�صبي املركزي.
 4اال�ستريويدات الكظرية التي تعمل على �إ�ستتباب الأمالح يف اجل�سم مثل الألدو�ستريون.
 5مرخيات الع�ضالت الهيكلية.

يتبع ..
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تابـع
ت

املواد العالجية

م�ضادات االلتهاب وت�شمل:
• م�ضادات االلتهابات غري الإ�ستريويدية مثل الأ�سربين.
• اجللوكورتيكويدات.
6
• املواد امل�ضادة االلتهابات املتفرقة.
 7مدرات البول.
 8اجلليكو�سيدات و املواد املنظمة ل�ضربات القلب.
 9مواد التخدير املو�ضعية والغري متوفرة على �شكل مركبات قابلة للحقن.
 10املواد امل�ضادة للإ�سهال.
�أدوية متفرقة وهي:
• املواد الطاردة للبلغم.
• مقويات ال�شهية.
11
• املواد املذيبة للبلغم.
املواد امل�ستخدمة للأغرا�ض العالجية التي يتم املوافقة على تركيزاتها العالجية من اللجنة
 12الطبية ،وت�شمل تلك املواد التي لها �أثر مو�ضعي مثل الأدوية امل�ضادة للقرحة وكذلك م�ضادات
احل�سا�سية وم�ضادات التخرث.
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قرار جمل�س دبي الريا�ضي رقم ( )10ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ( )1ل�سنة 2011

ب�ش�أن
تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي

 بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبيالريا�ضي،
 وعلى قرار جمل�س دبي الريا�ضي رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم�سباقات الهجن يف �إمارة دبي ،و ُي�شار �إليه يف هذا القرار بـ «القرار الأ�صلي»،
قررنا ما يلي:
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املادة ()1

ُي�ستبدل بن�صي املادتني ( )1و( )10من القرار الأ�صلي الن�صني التاليني:
التعريفات
املادة ()1

تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة
�إزاء كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
اإلمارة
النادي
الرئيس

�إمارة دبي .
نادي دبي ل�سباقات الهجن.
رئي�س النادي.

املدير التنفيذي املدير التنفيذي للنادي.
السباق

�سباق الهجن.

املطية

الإبل امل�شاركة يف ال�سباق.
جتهيز املطية �إ�ستعداد ًا للم�شاركة يف ال�سباق.

املفاحيم

املالك املضمر مالك ومدرب املطية.
مدرب املطية.
املضمر
مكان �إجراء ال�سباق.
املضمار
يتبع ..
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تابـع

اللجنة الطبية اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على ال�شئون الطبية للمطايا.
اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على�إدارة وتنظيم
جلنة السباقات ال�سباقات وتطبيق لوائحها.
اللجنة امل�شكلة يف النادي للنظر يف التظلمات والإعرتا�ضات
جلنة التظلمات املقدمة �إليها من املالكني امل�ضمرين �أو امل�ضمرين .
مو�سم ال�سباق والذي يبد�أ من �شهر يناير وينتهي يف دي�سمرب
املوسم
من كل عام.

التحقيق مع املُخالفني
املادة ()10
 -1ال يجوز توقيع � ٍأي من العقوبات املُ�شار �إليها يف الف�صل الثاين من هذا القرار
على املُخالفني �إال بعد �إجراء الفح�ص املخربي للع ّينة الأوىل بوا�سطة اللجنة
الطبية و�إ�صدار تقرير طبي يف هذا ال�ش�أن ،وعلى اللجنة املُخت�صة بفر�ض
العقوبات �إجراء حتقيق ّ
خطي مع املخالف ُي�سمع فيه �أقواله ودفاعه.
 -2يجوز للجنة الطبية ،بناء على طلب املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر املخالف� ،إجراء
الفح�ص املخربي للع ّينة الثانية لدى �أحد املختربات الدولية املعتمدة لدى اللجنة
الطبية يف هذا ال�ش�أن.
 -3تحُ ّدد الالئحة التنفيذية لهذا القرار �إجراءات التحقيق التي تتوالها اللجنة
خت�صة مع املُخالفني لأحكام هذا القرار.
املُ ّ
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املادة ()2
ن�صها
ُي�ضاف �إىل القرار الأ�صلي مادة جديدة برقم ( )7مكرر ،يكون ّ
كما يلي:
املادة ( )7مكرر
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر� ،إذا ثبت للجنة
ال�سباقات يف �أي مرحلة من مراحل ال�سباق م�شاركة املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر
ب�أحد املطايا يف غري ال�سباقات املخ�ص�صة لها ،مبا يف ذلك عمر املطية� ،أو ثبت
عدم التزام املالك املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر بتعليمات اللجان املخت�صة امل�شكلة يف
الناديُ ،يعاقب املالك املُ�ض ّمر �أو امل�ضمر املُخالف بالعقوبات التالية:
خ�ص�صة للمرحلة التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق املُ ّ
املُخالفة فيها.
 -2احلرمان من امل�شاركة يف ال�سباقات �أو تدريب املطايا ملدة ال تتجاوز اثني
ع�شر �شهر ًا من تاريخ ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال
تكفي لتنفيذ مدة العقوبة املذكورة ،فتنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم
الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
 -3حرمان جميع املطايا املُ ّ
ملدة ال تزيد على اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ
املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
 -4غرامة مالية ال تزيد على خم�سني �ألف درهم.
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ب -ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثانية ،وفق ًا ملا يلي:
خ�ص�صة للمرحلة التي مت �ضبط املُخالفة
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق املُ ّ
فيها.
-2احلرمان من امل�شاركة يف ال�سباقات �أو تدريب املطايا ملدة ال تتجاوز �أربع ًا
وع�شرين �شهر ًا من تاريخ ارتكاب املخالفة ،و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم
ال تكفي لتنفيذ مدة العقوبة املذكورة ،فتنفذ املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم
الذي يليه.
�سجلة با�سم املالك املُ�ض ّمر من املُ�شاركة يف ال�سباقات
-3حرمان جميع املطايا املُ ّ
ملدة ال تزيد على �أربع ًا وع�شرين �شهر ًا من تاريخ ارتكاب املالك املُ�ض ّمر للمخالفة،
و�إذا كانت الفرتة املتبقية من املو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة املذكورة ،تنفذ
املدة املتبقية من العقوبة يف املو�سم الذي يليه.
-4غرامة مالية ال تزيد على مئة �ألف درهم.
ج -ت�ضاعف العقوبات املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حال ارتكاب
املخالفة للمرة الثالثة ،وفق ًا ملا يلي:
خ�ص�صة ملرحلة ال�سباق التي مت �ضبط
 -1احلرمان من جميع جوائز ال�سباق املُ ّ
املُخالفة فيها.
 -2احلرمان التام من تدريب املطايا.
 -3حرمان املطية املخالفة من امل�شاركة يف ال�سباقات حرمان ًا كام ًال.
 -4غرامة مالية ال تزيد على مئة وخم�سني �ألف درهم.
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د� -إذا ثبت للجنة ال�سباقات يف �أي مرحلة من مراحل ال�سباق م�شاركة املالك
املُ�ض ّمر �أو املُ�ض ّمر ب�أحد املطايا يف �أحد فئات ال�سباق بخالف الفئة املخ�ص�صة
للمطايا التي ي�شارك فيهاُ ،يعاقب املالك املُ�ض ّمر �أو امل�ضمر املُخالف بعقوبة
احلرمان من جوائز ال�سباق املُخ�ص�صة للمط ّية يف املرحلة التي مت �ضبط املخالفة
فيها.
هـ ُ -يعاقب كل �شخ�ص �آخر �شارك �أو ح ّر�ض �أو �ساعد �أو اتفق مع املالك املُ�ض ّمر
�أو املُ�ض ّمر يف ارتكاب املُخالفة املُ�شار �إليها يف هذه املادة بالغرامة املالية املُح ّددة
يف البند ( )4من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
و -يجوز للنادي ن�شر املُخالفة املرتكبة والعقوبة املفرو�ضة على املالك املُ�ض ّمر �أو
املُ�ض ّمر يف �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
املادة ()3
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،تعتمد الغرامات
املالية لل ُمخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )3املُلحق بهذا القرار.
بُ -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف اجلدول امل�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة يف حال معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من
ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على ( )10.000ع�شرة �آالف درهم.
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املادة ()4
يكون ملوظفي النادي الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س �صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تندرج �ضمن املخالفات املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار ،ويكون لهم بهذه ال�صفة حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة يف هذا
ال�ش�أن ،واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة �إذا لزم ذلك.
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
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جدول املخالفات والغرامات
م

و�صف املخالفة

مقدار الغرامة
(بالدرهم)

1

عدم االلتزام ب�أوقات التدريب (املفاحيم)

500

2

ا�ستخدام حواجز ميدان ال�سباق لربط املطايا

500

3

رجوع املطايا بعك�س خط �سري امليدان �أثناء فرتة
املفاحيم

200

عدم االلتزام بتعليمات اللجان واملوظفني قبل انطالق
4
ال�سباق و�أثناء التدريب (املفاحيم).
5

تعطيل �أو عرقلة عمل اللجان واملوظفني يف ميادين
ال�سباق.

500

500
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2013

باعتماد
الالئحة التنظيمية للجنة الطبية
بنادي دبي ل�سباقات الهجن
نحن �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم – رئي�س نادي دبي ل�سباقات الهجن

•
•
•
•
•

بعد الإطالع على القرار رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات
الهجن،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار ت�شكيل اللجنة الطبية رقم ( )1ل�سنة ،2011
وعلى قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي رقم ( )9ل�سنة  2013ب�ش�أن اعتماد
الهيكل التنظيمي العام لنادي دبي ل�سباقات الهجن.

قررنا ما يلي :
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املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القرار " قرار اعتماد الالئحة التنظيمية للجنة الطبية بنادي دبي ل�سباقات
الهجن رقم ( )2ل�سنة ."2013
التعريفات

املادة ()2

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين
كل منها ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
• الإمارة � :إمارة دبي.
• النادي  :نادي دبي ل�سباق الهجن.
• الرئي�س  :رئي�س النادي.
• املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للنادي.
• ال�سباق � :سباق الهجن.
• املطية  :الإبل امل�شاركة يف ال�سباق.
• املالك املُ َ�ضمر  :مالك و مدرب املطية.
• املُ َ�ضمر :مدرب املطية.
• امل�ضمار :مكان �إجراء ال�سباق.
• اللجنة الطبية  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على ال�شئون الطبية
للمطايا.
• جلنة ال�سباقات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على �إدارة و تنظيم
ال�سباقات و تطبيق لوائحها .
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• جلنة التظلمات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للنظر يف التظلمات و االعرتا�ضات
املقدمة �إليها من املالكني امل�ضمرين �أو امل�ضمرين.
• املواد والأدوية و املن�شطات املحظور ا�ستخدامها يف املطايا وهي املواد التي ت�ؤثر
على �أنظمة اجل�سم املختلفة و الواردة يف قائمة املواد املحظورة ال�صادرة عن نادي
دبي ل�سباقات الهجن  :وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر-:
• املواد املخدرة و امل�ؤثرات العقلية و املن�شطات الواردة يف اجلداول امللحقة
بالقانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة 1995م يف �ش�أن مكافحة املواد املخدرة
و امل�ؤثرات العقلية و تعديالته.
• الأدوية و املواد وفق ًا ملا هو وارد بامللحق رقم ( )1من القرار رقم ( )1ل�سنة
2011م ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي.
• الأدوية و املواد امل�ستخدمة لعالج املطايا و التي قد ت�ؤثر يف �أداء املطايا يف
ال�سباق وفقا ملا هو وارد بامللحق رقم ( )2من القرار رقم ( )1ل�سنة 2011م ب�ش�أن
تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي.
• املواد التي من �ش�أنها الت�أثري �سلبا ً �أو �إيجابا ً على الأداء الطبيعي للمطايا
امل�شاركة يف ال�سباق .
• املواد �أو الأدوية التي من �ش�أنها �إحداث التداخل و حجب املواد املحظورة عند
�إجراء الفحو�ص الطبية للمطايا وفق ًا للمراجع الطبية.
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• العينة  :هي �أي مادة حيوية جتمع لأغرا�ض الرقابة على ا�ستخدام الأدوية
و املواد املحظور ا�ستخدامها يف املطايا ( كالبول و الدم ) .
• الكي�س  :هو الكي�س الذي يثبت على املطية بغر�ض جمع عينة البول.
• �سل�سلة �إجراءات احلرا�سة  :الإجراءات القانونية الواجب �إتباعها بد ًءا من
مرافقة املطية من مكان انتهاء ال�سباق حتى و�صول العينة �إىل املخترب للتحليل .
• حمطة �أخذ و جمع العينات  :هو املكان املخ�ص�ص لأخذ و جمع العينات .
• الفح�ص الطبي  :هو �إجراء من �إجراءات الرقابة على ا�ستخدام الأدوية و املواد
املحظورة و املن�شطات و التي تت�ضمن �سل�سلة �إجراءات احلرا�سة و جمع العينات
و حتريزها و نقلها �إىل املخترب لتحليلها ( كعينات البول و الدم ) .
• اال�ستخدام  :هو �إعطاء املطية �أي دواء �أو مادة حمظورة ب�أي و�سيلة مهما كانت.
• التابع للم�ضمر  :هو ال�شخ�ص التابع للم�ضمر و الذي يجلب و يرافق املطية
و ذلك خالل فرتة الفح�ص الطبي بنا ًء على طلب اللجنة املنظمة .
• �ضابط املحطة البيطري( :)VDCOهو الطبيب البيطري املرخ�ص له من اجلهة
الر�سمية املخت�صة.
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مبد�أ احلظر

املادة ()3

�شخ�ص �آخر ا�ستخدام �أي من الأدوية
يحظر على املالك امل�ضمرين �أو امل�ضمرين �أو �أي
ٍ
�أو املواد �أو املن�شطات املحظورة يف املطايا امل�شاركة يف ال�سباق ب�أي طريقة كانت.
الهدف من حظر املواد

املادة ()4

من �أهداف حظر ا�ستخدام املواد و الأدوية املحظورة و املن�شطات يف املطايا ما يلي :
• احلفاظ على املبادئ الأخالقية الأ�سا�سية يف التناف�س الريا�ضي ،و حماية
�سباقات الهجن من املمار�سات التي تتعار�ض مع الهدف من تنظيم هذه ال�سباقات
و هو �إحياء تراث الآباء و الأجداد ،مما يعزز هوية �أبناء الوطن.
• حماية حقوق املت�سابقني ،ذلك �أن ا�ستخدام املواد املحظورة يف املطايا املت�سابقة
من �ش�أنه الت�أثري على الأداء الطبيعي لها ،مما يجعل التناف�س غري �شريف و غري
عادل .و هو ما يحمل اعتدا ًء على حقوق الآخرين من املت�سابقني.
• احلفاظ على حقوق احليوان ،ذلك �أن ا�ستخدام املواد املحظورة يف املطايا يحمل
لها خماطر �صحية ،وخا�صة على املدى الطويل.
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مهام و اخت�صا�صات اللجنة الطبية

املادة ()5

يندرج يف مهام و اخت�صا�صات اللجنة الطبية ما يلي :
 -1و�ضع املعايري و ال�ضوابط املتعلقة بالفحو�صات املخربية الواجب �إجرا�ؤها على
املطايا بالتن�سيق مع املختربات املعتمدة لدى النادي.
 -2االطالع على نتائج و تقارير املخترب ب�ش�أن العينات الإيجابية امل�سحوبة من املطايا
امل�شاركة يف ال�سباقات ومناق�شتها مع املخترب �إذا لزم الأمر.
� -3إعداد تقرير فني عن النتائج الإيجابية بنا ًء على نتائج املخترب و من ثم ت�سمية
امللحق املدرج فيه املادة ،و رفع تقرير بذلك �إىل جلنة ال�سباقات.
 -4تقوم اللجنة بامل�شاركة يف التحقيق يف احلاالت التي يدفع فيها املالك امل�ضمرين
�أو امل�ضمرين بدفوع طبية تتعلق بوجود مواد حمظورة يف العينات املفحو�صة و �إعداد
التقارير الفنية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 -5تقدمي الر�أي و امل�شورة العلمية  ،و توجيه الن�صح و الإر�شاد ب�ش�أن خماطر ا�ستخدام
املواد املحظورة و ت�أثريها ال�صحي على املطايا ،مبا قد ي�ستلزم ذلك من عقد دورات
خا�صة يقوم بها النادي للمالك امل�ضمرين و امل�ضمرين و الأ�شخا�ص املخولون ،و �إعداد
ن�شرات توعية تت�ضمن املزيد من املعلومات يف هذا ال�صدد و توزيعها عليهم .
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 -6مراجعة القرارات ال�صادرة عن جلنة التظلمات لبيان مدى مالئمة القرارات
ال�صادرة عنها متهيد ًا ملراعاتها يف احلاالت امل�ستقبلية.
� -7أي مهام �أخرى ذات �صلة بطبيعة عمل اللجنة يتم تكليفها بها من قبل رئي�س
النادي.
� -8إ�صدار القائمة اخلا�صة باملواد املحظورة ا�ستنادا للمراجع الدولية يف ال�سباقات
املماثلة ،على �أن تتم مراجعتها و حتديثها �سنوي ًا.
انعقاد اللجنة و �إ�صدار قراراتها و تو�صياتها

املادة ()6

 -1تعقد اللجنة الطبية بدعوة من رئي�سها كلما دعت احلاجة لذلك و تكون اجتماعاتها
�صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضائها على �أن يكون رئي�س اللجنة من بينهم.
 -2ت�صدر اللجنة الطبية قراراتها و تو�صياتها بجميع �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
و عند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة.
 -3تدون قرارات و تو�صيات اللجنة يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س اللجنة و الأع�ضاء
احلا�ضرون.
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 -4يحظر على �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة الطبية ح�ضور جل�ساتها �أو الإدالء بر�أيه
يف �ش�أن �أي مو�ضوع معرو�ض عليها متى كان له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة
م�صلحة �شخ�صية فيه.
اخت�صا�صات مقرر اللجنة

املادة ()7

يتوىل مقرر اللجنة االخت�صا�صات الآتية - :
 -1ا�ستالم التقارير الواردة من املخترب فيما يتعلق بالعينات التي مت حتليلها.
 -2التوا�صل مع الأع�ضاء و �إبالغهم بتواريخ و�صول التقارير.
 -3التن�سيق ب�ش�أن دعوة الأع�ضاء حل�ضور االجتماع الذي يتقرر عقده.
 -4تهيئة و جتهيز مكان االجتماع.
� -5إعداد جدول �أعمال اللجنة وكذلك �إعداد حما�ضر اجتماعات اللجنة.
� -6إعداد تقرير اللجنة موقع ًا من كافة الأع�ضاء احلا�ضرين و �إر�ساله �إىل جلنة
ال�سباقات.
 -7احلفاظ على امللفات و الر�سائل الر�سمية املر�سلة �إىل اللجنة �أو ال�صادرة عنها.
� -8أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة الطبية تكون ذات �صلة بطبيعة
عمل اللجنة.
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رفع التقارير �إىل الرئي�س

املادة ()8

يتوىل رئي�س اللجنة الطبية رفع تقارير دورية ب�صفة منتظمة مت�ضمن ًة نتائج الأعمال
التي مت �إجنازها �إىل الرئي�س.
التزامات امل�ضمر

املادة ()9

• يلتزم امل�ضمر ب�إعداد و معاينة املطية و حرا�ستها و رعايتها قبل بدء ال�سباق .
• يلتزم امل�ضمر باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة و املتعلقة باحلالة ال�صحية
للمطية عند م�شاركتها يف ال�سباق ،و يعترب امل�ضمر م�سئو ًال �سواء كان ا�ستخدام
املطية للمواد املحظورة متعمد ًا �أو غري متعمد.
• يلتزم امل�ضمر باتخاذ احليطة و احلذر عند التعامل مع الأدوية الع�شبية
و املكمالت الغذائية و امل�ستح�ضرات بجميع �أنواعها لأنها قد حتتوي على مواد
حمظورة غري معلنة ي�ستوي �أن تكون هذه املواد من �أ�صل نباتي �أو مركب كيميائي
خملق.
• يلتزم امل�ضمر �أو التابع له بالإ�شراف و رقابة و رعاية و حرا�سة املطية �أثناء
ا�صطحابها �إىل ( حمطة تفتي�ش ا�ستخدام ال�صاعق ) و كذلك �أثناء االنتقال �إىل
(حمطة �أخذ العينة ).
• يتعني على امل�ضمر �أو التابع له الإملام و املعرفة بالإجراءات التنظيمية املتعلقة
بال�سباق و�إجراءات الفح�ص ،كما ينبغي �أن يكون ملما ً بالقراءة و الكتابة.
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اختيار املطايا للفح�ص الطبي

املادة ()10

• يتم فح�ص املطايا الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل.
• يتم فح�ص �أية مطية م�شاركة يف ال�سباق تقرر اللجنة املنظمة لل�سباق �إجراء
الفح�ص الطبي لها بغ�ض النظر عن الرتتيب يف ال�سباق.
• يلتزم امل�ضمر �أو التابع له جلب و مرافقة املطية للفح�ص الطبي بنا ًء على طلب
اللجنة املنظمة ،كما يلتزم برعايتها و حرا�ستها حتى االنتهاء من كافة �إجراءات
الفح�ص الطبي.
خطوات الفح�ص الطبي

املادة ()11

يتبع يف �ش�أن املطية التي يجري لها الفح�ص ما يلي :

 -1التعرف على املطية :
�أ -التعرف و التثبت من هوية املطية و ذلك مبعرفة جلنة ال�سباقات.
ب -تنتقل املطية �إىل مكان التفتي�ش عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي و يكون
انتقالها يف حرا�سة امل�ضمر �أو ال�شخ�ص التابع له ،و برفقة احلرا�سة الأمنية و ممثل
جلنة ال�سباقات ،ثم تنتقل املطية يف حرا�سة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل حمطة �أخذ
العينات.
ج -يتم التثبت من قبل �ضابط املحطة البيطري من هوية املطية قبل ا�ستالمها
من جلنة ال�سباقات.
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 -2جمع العينات و التزامات امل�ضمر �أو التابع له-:
يلتزم امل�ضمر �أو التابع له مبا يلي-:
�أ -الت�أكد من �سالمة احلاويات املزمع ا�ستخدامها .
ب -الإ�شراف الكامل على عملية �أخذ العينة.
ج -الت�أكد من �أن الرقم امل�سجل على احلاوية و العبوات يطابق كل من الرقم امل�سجل
يف ا�ستمارة الفح�ص و الرقم امل�سجل على الكي�س.
د -التوقيع على ما يفيد �إمتام كافة �إجراءات الفح�ص الطبي و �سالمتها ،و يف حالة
االمتناع عن التوقيع يحرر حم�ضر بذلك مع بيان �سبب رف�ضه ،مع توجيه �س�ؤال �صريح
له عما �إذا كان يوجد �إجراء خمالف للمعايري الدولية �أثناء عملية جمع العينات.
و يجب �إثبات الإجابة على هذا ال�س�ؤال يف ذات املح�ضر.
� -3أخذ العينة -:
�أ -الهدف من �أخذ العينة  :هو �إجراء التحليالت الالزمة لبيان ما �إذا كانت العينة
امل�أخوذة من املطية حتتوي على مواد حمظورة من عدمه.
ب� -آلية �أخذ العينة :
 -1يتم �أخذ العينة من قبل �ضابط املحطة البيطري(� )VDCOأو من يخوله.
 -2يلزم ت�سجيل البيانات الآتية يف ا�ستمارة الفح�ص -:
• تاريخ و �ساعة �أخذ العينة بالأرقام واحلروف.
• عدد و �أنواع العينات.
• ا�سم القائم ب�أخذ العينة و وظيفته.
ج -يتم توزيع حمتويات ( كي�س البول ) يف عبوتني (  ) A , Bمبعرفة �ضابط حمطة
جمع العينات و بح�ضور امل�ضمر �أو التابع له ثم تو�ضع العبوتان (  ) A , Bيف احلاوية
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و من ثم يف ال�صندوق املخ�ص�ص لإر�سالها �إىل املخترب املعتمد للتحليل.
د -يوقع امل�ضمر �أو التابع له على ما يفيد �سالمة كافة الإجراءات التي اتخذت ب�ش�أن
الفح�ص الطبي ،و يف حالة االمتناع عن التوقيع يحرر حم�ضر بذلك مع بيان �سبب
رف�ضه ،مع توجيه �س�ؤال �صريح له عما �إذا كان يوجد �إجراء خمالف للمعايري الدولية
�أثناء عملية �أخذ العينات .و يجب �إثبات الإجابة على هذا ال�س�ؤال يف ذات املح�ضر.
 -4م�سئولية جلنة ال�سباقات :
 -1التحقق من املطية املراد فح�صها.
 -2ت�سجيل دخول و خروج املطية و مراقبتها �إىل حمطة الفح�ص.
 -3و�ضع الآلية املنا�سبة ل�سقاية املطايا يف املحطة.
 -4م�ساعدة الفني املخت�ص ب�أخذ عينتي البول والدم وذلك بتثبيت كي�س
جمع العينات و �سحب عينة الدم.
م�سئولية �ضابط املحطة

املادة ()12

يعترب �ضابط املحطة البيطري م�سئو ًال م�سئولية قانونية عن اتخاذ كافة الإجراءات
الواجب �إتباعها ابتدا ًء من جمع العينات و حتى ت�سليمها �ساملة �إىل املخترب املعتمد
للتحليل .
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حتليل العينات

املادة ()13

 يتم فح�ص العينات من قبل خمتربات معرتف بها دولي ًا ( ،)ISO 17025ويجرياملخترب التحليالت وفق ًا للإجراءات املعتمدة دولي ًا.
 يحرر املخترب تقرير ًا فني ًا عن العينات . ير�سل املخترب التقرير الفني و النتائج التحليلية �إىل اللجنة الطبية بطريقة �آمنةحتقق احلفاظ على �سالمتها و �سريتها .
 ال يتم ف�ض �أو فتح �أو الإطالع على التقرير الفني و النتائج التحليلية �إال بوا�سطةاللجنة الطبية ويتم رفع تقرير عن النتائج الإيجابية �إىل جلنة ال�سباقات.
 -تتم فح�ص العينات من قبل خمتربات معرتف بها دوليا (.)ISO 17025

�إجراءات فح�ص العينة ب
املادة ()14
� -5إجراءات فح�ص العينة الثانية (:)B
 يف حالة اعرتا�ض املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر على نتائج العينة الأوىل ( )Aيحق لهطلب �إجراء الفح�ص املخربي للعينة الثانية ( )Bلدى �أحد املختربات الدولية املعتمدة
لدى جلنة ال�سباقات يف هذا ال�ش�أن.
 يتم التن�سيق بني كل من املخترب املوجودة به العينة و جلنة امل�سابقات ،و يتحملاملالك امل�ضمر �أو امل�ضمر تكاليف نقل العينة و حتليلها.
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الإبالغ و ال�سريان
املادة ()15
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ �صدورها و تبلغ للأ�شخا�ص و اجلهات ذات ال�صلة
لتنفيذها.

				

�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س النادي
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2013

باعتماد
الالئحة التنظيمية للجنة ال�سباقات
بنادي دبي ل�سباقات الهجن
نحن �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم – رئي�س نادي دبي ل�سباقات الهجن

• بعد الإطالع على القرار رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات
الهجن,
• وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي,
• وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي
وتعديالته,
• وعلى قرار ت�شكيل جلنة ال�سباقات رقم ( )2ل�سنة ,2011
• وعلى قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي رقم ( )9ل�سنة  2013ب�ش�أن اعتماد
الهيكل التنظيمي العام لنادي دبي ل�سباقات الهجن.

قررنا ما يلي :
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الف�صل الأول
�أحكام عامة

ا�سم الالئحة
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القرار « قرار اعتماد الالئحة التنظيمية للجنة ال�سباقات بنادي دبي
ل�سباقات الهجن رقم ( )3ل�سنة .»2013
التعريفات
املادة ()2

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون املق�صود بالكلمات و العبارات و امل�صطلحات
التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك :
•
•
•
•
•
•
•

الإمارة � :إمارة دبي.
النادي  :نادي دبي ل�سباق الهجن.
الرئي�س  :رئي�س النادي.
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للنادي.
ال�سباق � :سباق الهجن.
املطية  :الإبل امل�شاركة يف ال�سباق.
املفاحيم  :جتهيز املطية ا�ستعداد للم�شاركة يف ال�سباق.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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املالك املُ َ�ضمر  :مالك و مدرب املطية.
املُ َ�ضمر :مدرب املطية.
امل�ضمار :مكان �إجراء ال�سباق.
جلنة ال�سباقات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على �إدارة و تنظيم
ال�سباقات و تطبيق لوائحها .
اللجنة الطبية  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على ال�شئون الطبية
للمطايا.
جلنة التظلمات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للنظر يف التظلمات و االعرتا�ضات
املقدمة �إليها من املالكني امل�ضمرين �أو امل�ضمرين.
جلنة التحقيق  :هي اللجنة املخت�صة بالتحقيق مع املخالفني يف املخالفات
التي حتيلها �إليها جلنة ال�سباقات �أو �أي جهة �أخرى خمت�صة يف النادي.
جلنة الت�سنني  :هي جلنة مندرجة حتت جلنة ال�سباقات ،ومهمتها حتديد
�أعمار املطايا على ح�سب نوع ال�سباق.
جلنة التهجني  :هي جلنة مندرجة حتت جلنة ال�سباقات ،ومهمتها حتديد
فئة املطايا امل�شاركة يف كل �شوط على ح�سب نوع ال�سباق.
حمطة التفتي�ش عن ال�صاعق الكهربائي :املكان الذي ت�صطحب �إليه املطية
فيجرى عليها التفتي�ش عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي.
ال�شريحة الإلكرتونية :هي ال�شريحة التعريفية برقم تعريفي للمطية.
العزبة  :هو مكان �إيواء املطايا املخ�ص�صة لل�سباق.

الف�صل الثاين
ت�شكيل جلنة ال�سباقات
املادة ()3
ي�شكل رئي�س النادي جلنة ال�سباقات ،وتتكون من ثالثة �أع�ضاء يكون �أحدهم رئي�س ًا
للجنة
مهام و �صالحيات جلنة ال�سباقات
املادة ()4

تتوىل جلنة ال�سباقات حتديد برامج ال�سباقات مت�ضمنة �أوقات ال�سباقات ،و حتديد
امل�شاركني يف كل �سباق ،وجتهيز م�ضمار ال�سباق ،و توفري كل االحتياجات املطلوبة.
و تتوىل على الأخ�ص ما يلي-:
�أوال ً :الت�أكد من الرتخي�ص للمالك امل�ضمرين �أو امل�ضمرين للم�شاركة يف ال�سباقات
تتوىل اللجنة الت�أكد من �أن املالك امل�ضمرين �أو امل�ضمرين مرخ�ص لهم بامل�شاركة يف
ال�سباق من قبل �إحتاد الإمارات ل�سباقات الهجن ،و يتوجب للرتخي�ص بامل�شاركة يف
ال�سباقات توافر ال�شروط التالية يف املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر -:
� -1أن يكون طالب الرتخي�ص من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة �أو من
مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
� -2أن ال يقل عمر طالب ترخي�ص امل�شاركة عن � 21سنة قمرية.
 -3يتوجب على مواطني الدولة طالبي الرتخي�ص بامل�شاركة تقدمي ر�سالة من ر�ؤ�ساء
ميادين ال�سباقات يف الدولة تثبت م�شاركته الفعلية يف �سباقات الهجن.
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 -4يتوجب على مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي طالبي الرتخي�ص تقدمي كتاب
ر�سمي �صادر من احتادات �سباقات الهجن يف دولهم �أو من اللجان الر�سمية
املخت�صة بتنظيم �سباقات الهجن.
 -5يقدم طالب الرتخي�ص �إقرارا ً بتحمله امل�سئولية الكاملة عن م�شاركته يف
ال�سباقات.
ثاني ًا  :الت�أكد من الرتخي�ص للهجن امل�شاركة يف ال�سباق
تتوىل جلنة ال�سباقات الت�أكد من �أن الهجن امل�شاركة يف ال�سباقات الر�سمية املعتمدة
مرخ�ص لها بذلك من قبل احتاد الإمارات ل�سباقات الهجن وفق ًا لل�شروط التالية-:
 -1زرع ال�شريحة الإلكرتونية يف رقبة املطية قبل ترخي�صها متهيد ًا مل�شاركتها يف
ال�سباقات.
 -2حتديد �سن و فئة و نوع املطية من قبل اللجان املخت�صة ،و ذلك ت�سهيال ً لعملية
م�شاركتها يف ال�سباق املحدد ل�سنها و فئتها و نوعها.
ثالثا ً :حت�ضري انطالقة ال�سباق
 -1توفر اللجنة للم�شاركني �أماكن لتح�ضري املطايا قبل االنطالقة.
 -2يو�ضع الرقم الت�سل�سلي على رقبة املطية من قبل اللجنة� ،أو املالك� ،أو امل�ضمر
بح�سب التعليمات ال�صادرة من اللجنة قبل بدء ال�سباقات.
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 -3الت�أكد من �سن املطية من قبل جلنة الت�سنني ،كما يتم الت�أكد من فئة املطية من
قبل جلنة التهجني.
 -4الت�أكد من تواجد املطايا يف البوابات املخ�ص�صة النطالقة ال�سباق.
� -5إعطاء �أمر انطالق ال�سباق بعد الت�أكد من متام حتقق ال�شروط �سالفة الذكر.
 -6اتخاذ االحتياطات الالزمة ملواجهة حوادث اال�صطدام و ما �شابه ذلك ،و كذلك
اتخاذ احليطة الالزمة لل�سيطرة على املطايا املرتدة عك�س امل�سار املحدد لل�سباق،
ومتابعة املطايا �أثناء تواجدها يف م�ضمار ال�سباق ،والت�أكد من و�صولها �سليمة خلط
النهاية وذلك من قبل مراقب تعيينه جلنة ال�سباقات.
رابعا ً  :عند خط نهاية ال�سباق
عند و�صول املطايا �إىل خط نهاية ال�سباق تلتزم اللجنة ب�إجراء التايل-:
 -1ت�سجيل الهجن الوا�صلة �إىل خط النهاية من املركز الأول حتى املركز العا�شر.
 -2مرافقة املطايا املطلوب فح�صها ح�سب اختيار جلنة ال�سباقات �أو املراكز الأوىل
�إىل حمطة التفتي�ش عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي من قبل مراقب تعيينه جلنة
ال�سباقات ،تطبيقا ً للمر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة 2008م بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 2005م يف �ش�أن تنظيم امل�شاركة يف
�سباقات الهجن.
 -3مرافقة املطية �إىل حمطة �أخذ العينات من قبل مرافق تعيينه جلنة ال�سباقات
بحرا�سة الأمن.
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خام�سا ً  :ب�ش�أن �إعداد قواعد البيانات
تتوىل جلنة ال�سباقات �إعداد قواعد بيانات ( ورقية �أو �إلكرتونية ) ب�ش�أن ما يلي -:
� -1أ�سماء املطايا امل�شاركة يف ال�سباقات و �أ�سماء مالكيها �أو املالكني امل�ضمرين.
 -2كافة املعلومات املتعلقة مبعامالت البيع و �شراء املطايا و ت�سجيل ملكياتها ،و �أي
ت�صرفات �أخرى تطر�أ على ملكية املطايا.
 -3املخالفات املرتكبة من قبل مالكي املطايا �أو املالكني امل�ضمرين �أو امل�ضمرين و
العقوبات التي وقعت عليهم ،ويراعى حتديثها ب�شكل دوري.
 -4نتائج ال�سباقات و اعتمادها ب�شكل نهائي.
�ساد�سا ً  :التن�سيق مع اللجنة الطبية
تتوىل جلنة ال�سباقات التن�سيق مع اللجنة الطبية امل�شكلة مبقت�ضى قرار رقم ()1
ل�سنة 2011م بت�شكيل اللجنة الطبية بنادي دبي ل�سباقات الهجن ،و ذلك يف الأمور
التالية:
 -1حتديد املطايا التي �ستجرى الفحو�صات املخربية عليها ،للت�أكد من خلوها من
املواد املن�شطة �أو املخدرة �أو الأدوية املمنوعة .
 -2و�ضع ال�ضوابط و ال�شروط الالزمة للعناية و الإ�شراف على العينات حمل
الفحو�صات الطبية.
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�سابعا ً :التن�سيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي
تتوىل جلنة ال�سباقات التن�سيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي و ذلك يف الأمور
الآتية-:
 -1مرافقة املطايا امل�شاركة يف ال�سباقات �إىل املنطقة املخ�ص�صة لأخذ العينات
الالزمة ونقلها للمخترب لإجراء الفحو�صات املخربية.
 -2اال�ستعانة بها لتنفيذ �أحكام القرار رقم ( )1ل�سنة 2011م ب�شان تنظيم �سباقات
الهجن يف �إمارة دبي وذلك �إعما ًال للمادة ( )12منه.
 -3احلفاظ على الأمن يف امليدان عند احلاجة.
ثامنا ً :التن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة بالوعي املجتمعي
تتوىل جلنة ال�سباقات التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ذات ال�صلة بالوعي املجتمعي
و ذلك يف الأمور الآتية-:
� -1إعداد ور�ش عمل معتمدة لدى هذه اجلهات يلتحق بها املالكني �أو املالكني امل�ضمرين
امل�شاركني يف ال�سباقات و يكون ح�ضورهم هذه الور�ش على �سبيل الإلزام.
 -2اقرتاح ور�ش عمل منا�سبة لرفع كفاءات العيادات البيطرية العاملة يف الدولة من
حيث معرفة كيفية �إجراء الفحو�ص املخربية للعينات امل�ستخرجة من املطايا ،وعدم
التالعب و التحايل يف ا�ستخدام املواد املخدرة �أو املن�شطة �أو الأدوية املمنوعة� ،أو تلك
التي من �ش�أنها �إحداث التداخل و حجب املواد املحظورة عند �إجراء الفحو�ص الطبية
للمطايا.
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 -3الإ�شراف على التغطية الإعالمية ل�سباقات الهجن التي تتم يف �إمارة دبي يف
القنوات املرئية و امل�سموعة و املقروءة �أو املوقع الإلكرتوين للنادي.
� -4إعداد من�شورات و مواد مطبوعة و ن�شرها خالل فرتات �إقامة �سباقات الهجن.
الف�صل الثالث
تي�سريات لعمل اللجنة
املادة ()5
يكون للجنة ال�سباقات يف �سبيل �إجناز املهام و ال�صالحيات املناطة بها مبوجب �أحكام
هذه الالئحة اتخاذ ما يلي:
 -1اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا ً من اخلرباء و املخت�صني لأداء مهامها.
 -2ت�شكيل فرق العمل الدائمة �أو امل�ؤقتة ملعاونتها يف �أداء مهامها ،على �أن يحدد يف
القرار ال�صادر بت�شكيل �أي من فرق العمل امل�شار �إليها مهام و �صالحيات فرق العمل
ومدة عملها� ،إ�ضافة �إىل ما يتم حتديده من املدير التنفيذي للنادي بناء على تو�صية
رئي�س جلنة ال�سباقات.
انعقاد اجتماع اللجنة
املادة ()6
 -1تعقد اللجنة بدعوة من رئي�سها كلما دعت احلاجة لذلك ،و تكون اجتماعاتها
�صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضائها ،و ت�صدر قراراتها و تو�صياتها ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين يف االجتماع  ،و عند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س
جلنة ال�سباقات.
 -2تدون قرارات و تو�صيات اللجنة يف حم�ضر اجلل�سة و يوقع عليه رئي�س اللجنة
و الأع�ضاء احلا�ضرين.
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 -3يحظر على �أي ع�ضو من جلنة ال�سباقات ح�ضور جل�ساتها� ،أو الإدالء بر�أيه يف �ش�أن
مو�ضوع معرو�ض عليها ،متى كان له� ،أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،م�صلحة
�شخ�صية فيه.
�أو ًال  /جلنة الت�سنني :

جلنتي الت�سنني و التهجني
ت�شكيل اللجنة
املادة ()7

ت�شكل اللجنة من ثالثة �أع�ضاء خرباء يف جمال التدقيق على �سن املطية ،يكون
�أحدهم رئي�س ًا للجنة.
مهام اللجنة
املادة ()8
التدقيق على �سن املطايا امل�شاركة يف كل �شوط ح�سب ال�سن املحدد له ،وت�شمل �سن
املطايا الآتية :
� -1سن احلقاقا  :ال�سنة الثالثة من مو�سم الوالدة ( �أن يكون يف ال�سنة الثالثة ).
� -2سن اللقايا  :ال�سنة الرابعة من مو�سم الوالدة.
� -3سن اليذاع  :ال�سنة اخلام�سة من مو�سم الوالدة.
� -4سن الثنايا  :ال�سنة ال�ساد�سة من مو�سم الوالدة.
� -5سن احلول  /الزمول  :ال�سنة ال�سابعة من مو�سم الوالدة فما فوق.
 -6يعترب مو�سم الوالدة من بداية �شهر �سبتمرب لنهاية �شهر �أغ�سط�س من العام املقبل.
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�آلية عمل اللجنة
املادة ()9
 -1ت�ستبعد املطية من امل�شاركة يف حالة عدم توافق �سنها مع ال�سن املحدد لل�شوط،
وذلك بقرار من اللجنة ،على �أن يكون ب�إجماع �أع�ضاء اللجنة ،وحتال املخالفة للجنة
ال�سباقات بتقرير مف�صل عن احلالة لتقرير العقوبة املن�صو�ص عليها يف القرار ر رقم
( )1ل�سنة 2011م ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي املعدل بالقرار رقم
( )10ل�سنة 2013م.
 -2يف حالة ال�شك من غالبية �أع�ضاء اللجنة يطلب من املالك دليل �إثبات ال�سن.
 -3يتم التدقيق بكافة الأدلة املمكنة و منها  ( :التيحي�س ).
 -4بالن�سبة ل�سن احلول  /الزمول ،ت�شارك املطايا يف هذا ال�سن �إذا و�صلت ال�سن
احلقيقي لها واملخ�ص�ص لهذه الأ�شوط ،وال ي�سمح بال�سن الغري خم�ص�ص بتات ًا.

ثاني ًا  /جلنة التهجني :

ت�شكيل اللجنة
املادة ()10

ت�شكل اللجنة من ثالثة �أع�ضاء خرباء يف جمال التدقيق على فئة املطية ،يكون �أحدهم
رئي�س ًا للجنة.
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مهام اللجنة
املادة ()11
التدقيق على م�شاركة الهجن يف الأ�شواط املخ�ص�صة لها ح�سب الت�صنيف الوارد
لل�شوط (حملي – مهجن ).
�آلية عمل اللجنة
املادة ()12
 -1يف حالة ا�شتباه اللجنة ب�أي مطية يكون احلكم عليها ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضاء
اللجنة ،وحتال املخالفة للجنة ال�سباقات بتقرير مف�صل عن احلالة لتقرير العقوبة
املن�صو�ص عليها يف القرار رقم ( )1ل�سنة 2011م ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف
�إمارة دبي املعدل بالقرار رقم ( )10ل�سنة .2013
 -2ال يحق للجنة ا�ستبعاد و ترحيل �أي مطية ل�شوط �آخر ،ولكن ت�شارك املطية يف
ال�شوط مع و�ضع عالمة للتثبيت ،وحتدد اللجنة موعد ًا للتثبيت.
 -3ويف حال عدم التزام امل�شارك باملوعد يف مدة �أق�صاها ع�شرون يوم ًا بعد ال�سباق،
يحق للجنة ال�سباقات الت�صرف باجلائزة مبوجب �إحالة من جلنة التهجني.
 -4و يكون التثبت من الفئة ح�سب تن�صيف الأب و الأم بفح�ص النمط اجليني
( )DNAوتكون تكلفة الفح�ص على املالك.
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مقرر جلنة ال�سباقات و اخت�صا�صاته
املادة ()13
يعني رئي�س اللجنة مقررا ً لها وتكون مهامه كما يلي :
 -1التن�سيق ب�ش�أن دعوة الأع�ضاء حل�ضور االجتماع الذي يتقرر عقده.
� -2إعداد جدول �أعمال اللجنة و كذلك �إعداد حم�ضر االجتماع و تدوين قرارتها
و تو�صياتها و التبليغ عنها.
 -3تهيئة و جتهيز املكان لالجتماع.

� -4أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة تكون ذات �صلة بطبيعة عمل اللجنة.
رفع التقارير
املادة ()14

يتوىل رئي�س اللجنة رفع تقارير دورية منتظمة مت�ضمنة نتائج الأعمال التي مت �إجنازها
�إىل الرئي�س.
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الف�صل الرابع
�إحالة املخالفات
املادة ()15
 -1حتدد جلنة ال�سباقات املخالفات املرتكبة من املالكني �أو املالكني امل�ضمرين �أو
امل�ضمرين بنا ًء على �إحالة من اللجان املخت�صة بالنادي ،و تكون العقوبات التي
توقعها اللجنة على مرتكبي الأفعال الواردة بالقرار رقم ( )1ل�سنة 2011م ب�ش�أن
تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي املعدل بالقرار رقم ( )10ل�سنة .2013
� -2إذا ارت�أت جلنة ال�سباقات �أن املخالفة تتطلب �إجراء حتقيق ف�إنها حتيل املو�ضوع
�إىل ( جلنة التحقيق) و تخطر جلنة التحقيق املخالف ر�سميا ً بذلك ،و يكون الإخطار
باالت�صال ب�أرقام الهواتف التي حددها املخالف عند ت�سجيله يف ال�سباق ويف حالة عدم
ا�ستجابته خالل يومني تخطر جلنة التحقيق جلنة ال�سباقات بذلك التخاذ ما يلزم.
جلنة التحقيق
املادة ()16

ت�شكل مبوجب هذه الالئحة جلنة ت�سمى(جلنة التحقيق) و تت�ألف على النحو الآتي -:
 -1رئي�س جلنة ال�سباقات ( ويكون رئي�سا ً للجنة ).
 -2ع�ضو اللجنة الطبية.
 -3ع�ضو قانوين.
 -4مقرر اللجنة .
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اخت�صا�صات جلنة التحقيق
املادة ()17

 -1يناط باجلنة التحقيق مهمة النظر فيما يحال �إليها من خمالفات و �أفعال يرتكبها
املالك امل�ضمرين �أو امل�ضمرين �أو �أي �شخ�ص �آخر ذو عالقة.
 -2يكون انعقاد جلنة التحقيق �صحيحا ً بح�ضور جميع �أع�ضائها و ت�صدر قراراتها
و تو�صياتها ب�أغلبية احلا�ضرين و عند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي معه رئي�س جلنة
التحقيق.
 -3يجب �أن يجرى التحقيق كتابة ً ،و ال يجوز توقيع �أي جزاء على املخالف �إال
بعد التحقيق معه كتابة ً و �سماع �أقواله و دفوعه .و �إثبات ذلك يف حم�ضر.
 -4يجوز للجنة التحقيق اال�ستعانة ب�أي �شخ�ص لتقدمي امل�ساعدة يف تو�ضيح احلقيقة،
دون �أن يكون له �صوت معدود.
 -5يجب على جلنة التحقيق النظر يف املخالفة املحالة �إليها خالل (ع�شرة �أيام عمل )
على الأكرث من تاريخ الإحالة.
 -6يجب على جلنة التحقيق �أن ت�صدر تو�صياتها يف املخالفة املحالة �إليها خالل فرتة
ال تتجاوز (اثنا ع�شرة يوم عمل) من تاريخ الإحالة.
 -7ترفع جلنة التحقيق تو�صياتها ب�ش�أن املخالفة �إىل جلنة ال�سباقات
 -8يجب �أن يكون القرار ال�صادر من جلنة ال�سباقات بتوقيع اجلزاء م�سببا ،و يخطر
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املخالف بالقرار خالل مدة ال جتاوز (ثالثة �أيام عمل ) من تاريخ �صدوره.
 -9للجنة ال�سباقات مراجعة التو�صيات ال�صادرة عن جلنة التحقيق و تعديلها،
�شريطة اال�ستناد �إىل مربر كتابي.
�إجراءات �إحالة املخالف للجنة التحقيق
املادة ()18
 -1تتلقى جلنة التحقيق مذكرة ب�إحالة املخالف للتحقيق من جلنة ال�سباقات ،مو�ضحا ً
بها املخالفة املن�سوبة ،و الأدلة ،والقرائن املتعلقة.
 -2يجرى ا�ستدعاء املخالف املحال �إىل التحقيق مبوجب �إخطار خطي يوقعه رئي�س
جلنة التحقيق يوجه �إىل املخالف ،على �أن يت�ضمن الإخطار الواقعة املن�سوبة �إليه،
وتاريخ ح�ضوره جل�سة التحقيق ،ومكانها وذلك قبل املوعد املحدد لها بخم�سة �أيام
على الأقل.
 -3يف حالة عدم مثول املخالف �أمام جلنة التحقيق ،يعاد �إخطاره مرة �أخرى بذات
الإجراء ويحدد له موعد ًا �آخر للمثول �أمامها على �أن يتم الإخطار باملوعد قبل ثالثة
�أيام على الأقل من التاريخ املحدد للجل�سة الثانية.
� -4إذا مل ميثل املخالف �أمام جلنة التحقيق بعد الإخطار للمرة الثانية ،يجوز للجنة
الت�صرف يف التحقيق يف غيبته وذلك بعد حتققها من علم املخالف بالإخطار.
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�إجراءات التحقيق
املادة ()19
 -1يجب على جلنة التحقيق االطالع على امل�ستندات الالزمة والإملام بتفا�صيل املو�ضوع
يف حدود ما ورد بها ،والت�أكد من �أنها خمت�صة بالتحقيق يف املخالفة املحالة �إليها.
 -2عند بدء التحقيق يتعني على رئي�س جلنة التحقيق �أن يتلو على املخالف املاثل
للتحقيق جميع الوقائع املن�سوبة �إليه ب�شكل وا�ضح ،كما يحيطه بالأدلة التي ت�ؤيد
ارتكابه املخالفة حتى يتمكن من الرد والدفاع عن نف�سه وتقدمي ما لديه من م�ستندات
ت�ؤيد �أقواله.
 -3على رئي�س جلنة التحقيق متكني املخالف من الإطالع على جميع امل�ستندات
و�إعطائه املهلة الكافية لإعداد مذكرة دفاعه.
 -4على جلنة التحقيق �سماع ال�شهود �إن وجدوا ومناق�شتهم يف �أقوالهم ،وال يجوز
�سماع �شهادة �شاهد يف ح�ضور �شاهد �آخر.
 -5للجنة التحقيق طلب �أية �إي�ضاحات متعلقة باملخالفة من جلنة ال�سباقات ،ولها
اال�ستعانة ب�أهل اخلربة يف امل�سائل الفنية.
 -6لكافة �إجراءات التحقيق يف املخالفة ونتائجها �صفة ال�سرية ،وعلى جلنة التحقيق
اتخاذ االحتياطات الالزمة لذلك.
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مقومات التحقيق
املادة ()20
• يكون التحقيق كتابة ً ويثبت املحقق يف املح�ضر ما يلي -:
 -1تاريخ و �ساعة بدء التحقيق.
-2ا�سم املحقق وقرار الإحالة ال�صادر من جلنة ال�سباقات.
-3ا�سم املخالف املحال �إىل التحقيق ،و�سنه ،وحمل �إقامته  -رقم امل�شاركة – االحتاد
املرخ�ص له – رقم التوا�صل معه – جن�سيته -ملخ�ص عن الواقعة حمل التحقيق.
�-4إثبات �أقوال املخالف و �أوجه دفاعه وكل من �سمعت �أقوالهم.
�-5إثبات ما مت �إجنازه من �إجراءات وما مت االطالع عليه من م�ستندات.
�-6إثبات �ساعة و تاريخ �إقفال املح�ضر.
 -7قراءة ما جاء مبح�ضر التحقيق على املخالف.
-8تذييل كل ورقة من �أوراق حم�ضر التحقيق بتوقيع املحقق ومن �أدىل ب�أقواله يف
املح�ضر.
-9لغة اللجنة هي اللغة العربية ،على �أن للجنة �أن ت�سمع �أقوال املخالفني� ،أو ال�شهود
الذين يجهلون العربية بوا�سطة مرتجم ي�ؤدي اليمني القانونية ب�أن ي�ؤدي عمله بال�صدق
و الأمانة.

65

الت�صرف يف التحقيق
املادة ()21
• تت�صرف جلنة التحقيق يف التحقيق وفقا ً ملا يلي -:
 -1حفظ التحقيق ويكون ذلك يف احلاالت الآتية -:
	�أ -يف حالة عدم ن�سبة ارتكاب املخالفة للمحال �إىل التحقيق.
ب -يف حالة عدم الأهمية ،وذلك حال ما �إذا كان ما ن�سب �إىل املحال �إىل
التحقيق ال ي�ستحق توقيع اجلزاء عليه.
ج -عدم كفاية الأدلة.
 -2تقرير م�سئولية املخالف عن كل �أو بع�ض ما ن�سب �إليه من خمالفات ،ويف هذه
احلالة يراعي ما يلي -:
	�أ -ت�صدر اللجنة تو�صيتها بالأغلبية ويعتمد من رئي�سها ،ويف حالة ت�ساوي
الأع�ضاء يرجح اجلانب الذي معه الرئي�س.
ب -يتعني على اللجنة ت�سبيب التو�صية ال�صادرة عنها.
ج -يتعني �أن يكون اجلزاء متنا�سب ًا مع املخالفة املرتكبة بحق املخالف املحال
�إىل التحقيق.
د -ال يجوز توقيع �أي عقوبة من العقوبات امل�شار �إليها يف الن�صو�ص من
القرار رقم ( )1ل�سنة 2011م ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة
دبي �إال بعد �إجراء الفح�ص املخربي للعينة الأوىل بوا�سطة اللجنة الطبية
و�إ�صدار تقرير طبي يف هذا ال�ش�أن ،وذلك تطبيقا ً للمادة ()10
من ذات القرار.
هـ -ي�سلم املخالف قرار اجلزاء ال�صادر يف �ش�أنه ويوقع عليه مبا يفيد
ا�ستالم ،مع �إخطار اجلهات املعنية.
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�إحالة اجلرائم �إىل اجلهات املخت�صة
املادة ()22
�إذا تبني للجنة التحقيق �أن الواقعة امل�سندة �إىل املخالف تنطوي على جرمية معاقب
علها مبوجب الت�شريعات املعمول بها ،ف�إنه يتعني عليها التو�صية للمدير التنفيذي� ،أو
من يفو�ضه ب�إحالة املخالف ،و ُن َ�سخ من حما�ضر التحقيق التي �أجريت معه �إىل اجلهة
املخت�صة لل�سري يف م�ساءلته جزائيا ً .و ال متتنع هذه الإحالة من ا�ستكمال الإجراءات
عن ال�شق الإداري يف التحقيق.
الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
الإبالغ و ال�سريان
املادة ()23
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ �صدورها و تبلغ للأ�شخا�ص و اجلهات ذات ال�صلة
لتنفيذها.

			

�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س النادي
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قرار رقم ( )4ل�سنة 2013

باعتماد
الالئحة التنظيمية للجنة التظلمات
بنادي دبي ل�سباقات الهجن
نحن �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم – رئي�س نادي دبي ل�سباقات الهجن

• بعد الإطالع على القرار رقم ( )6ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات
الهجن,
• وعلى القانون رقم( )11ل�سنة  2009ب�ش�أن جمل�س دبي الريا�ضي.
• وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي
وتعديالته,
• وعلى قرار ت�شكيل جلنة التظلمات رقم ( )3ل�سنة ,2011
• وعلى قرار رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي رقم ( )9ل�سنة 2013م ب�ش�أن اعتماد
الهيكل التنظيمي العام لنادي دبي ل�سباقات الهجن.
قررنا ما يلي :
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ا�سم القرار
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القرار « قرار اعتماد الالئحة التنظيمية للجنة التظلمات بنادي دبي
ل�سباقات الهجن رقم ( )4ل�سنة .»2013
التعريفات
املادة ()2
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون املق�صود بالكلمات و العبارات و امل�صطلحات
التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
•
•
•
•
•
•

الإمارة � :إمارة دبي.
النادي  :نادي دبي ل�سباق الهجن.
الرئي�س  :رئي�س النادي.
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للنادي.
ال�سباق � :سباق الهجن.
املطية  :الإبل امل�شاركة يف ال�سباق.
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•املفاحيم  :جتهيز املطية ا�ستعداد للم�شاركة يف ال�سباق.
•املالك املُ َ�ضمر  :مالك و مدرب املطية.
•املُ َ�ضمر :مدرب املطية.
•امل�ضمار :مكان �إجراء ال�سباق.
•جلنة ال�سباقات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على �إدارة و تنظيم
ال�سباقات و تطبيق لوائحها .
•اللجنة الطبية  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للإ�شراف على ال�شئون الطبية
للمطايا.
•جلنة التظلمات  :اللجنة امل�شكلة يف النادي للنظر يف التظلمات
و االعرتا�ضات املقدمة �إليها من املالكني امل�ضمرين �أو امل�ضمرين
•جلنة التحقيق  :هي اللجنة املخت�صة بالتحقيق مع املخالفني يف املخالفات
التي حتيلها �إليها جلنة ال�سباقات �أو �أي جهة �أخرى خمت�صة يف النادي.
•جلنة الت�سنني  :هي جلنة مندرجة حتت جلنة ال�سباقات ،ومهمتها حتديد
�أعمار املطايا على ح�سب نوع ال�سباق.
•جلنة التهجني  :هي جلنة مندرجة حتت جلنة ال�سباقات ،ومهمتها حتديد
فئة املطايا امل�شاركة يف كل �شوط على ح�سب نوع ال�سباق.
•حمطة التفتي�ش عن ال�صاعق الكهربائي :املكان الذي ت�صطحب �إليه املطية
فيجرى عليها التفتي�ش عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي.
•ال�شريحة الإلكرتونية :هي ال�شريحة التعريفية برقم تعريفي للمطية.
•العزبة  :هو مكان �إيواء املطايا املخ�ص�صة لل�سباق.
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نطاق التطبيق
املادة ()3

ت�سري �أحكام هذا القرار على «جلنة التظلمات» امل�شكلة مبوجب القرار رقم ()1
ل�سنة  2011وتعديالته امل�شار �إليه  ،وعلى التظلمات املنظورة �أمامها.
�أهداف ت�شكيل جلنة التظلمات
املادة ()4
يهدف ت�شكيل جلنة التظ ّلمات �إىل حتقيق ما يلي:
 -1النظر يف التظلمات التي تق ّدم �إليها من املالكني �أو املالكني املُ�ض ّمرين ب�ش�أن
القرارات ال�صادرة �ض ّدهم من اللجنة الطبية وجلنة ال�سباقات املُ�ش ّكلتان يف النادي،
والت�أكد من مدى تطبيق هذه اللجان لأحكام القرار ،وذلك بالتحقق
والتثبت من �صحة العقوبات املفرو�ضة بحق املخالفني وااللتزام بحدوده املر�سومة.
� -2ضمان حتقيق العدالة وا�ستقرار الأو�ضاع القانونية للمالكني �أو املالكني
املُ�ض ّمرين.
 -3املحافظة على عالقات توا�صل ف ّعالة وعادلة بني النادي واملالكني �أو املالكني
املُ�ض ّمرين.
� -4إتاحة الفر�صة للمالكني �أو املالكني املُ�ض ّمرين التظلم من القرارات �أو الإجراءات
ال�صادرة بحقهم ،والعقوبات �أو الغرامات املفرو�ضة عليهم.
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اخت�صا�صات جلنة التظلمات
املادة ()5
تتوىل جلنة التظلمات املهام وال�صالحيات التالية -:
 -1درا�سة التظلمات واالعرتا�ضات املقدمة �إليها من املالكني �أو املالكني امل�ضمرين،
وقبولها بعد التحقق من �صحتها وا�ستيفائها لإجراءات تقدميها مبوجب �أحكام القرار
وهذا القرار� ،أو رف�ضها لعدم ا�ستيفائها ال�شرتاطات تقدميها.
� -2إعداد التو�صيات والقرارات الالزمة لتعديل العقوبات املفرو�ضة على املخالفني �أو
�إلغائها بعد �إجراء التحقيقات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
� -3إخطار اللجنة الطبية �أو جلنة ال�سباقات – ح�سب الأحوال – ب�ضرورة تعديل �أو
�إلغاء القرارات ال�صادرة عنها� ،إذا وجدت �أ�سباب ًا قانونية تربر تعديل �أو �إلغاء تلك
القرارات.
� -4أية مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفها بها من الرئي�س تكون ذات عالقة ب�أهداف
ت�شكيلها امل�شار �إليها يف املادة ( )4من هذا القرار.
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التظلمات التي تنظرها اللجنة
املادة ()6
�أ -تخت�ص اللجنة بالنظر والبت فيما يلي -:
 -1التظلم الذي يقدمه املالك �أو املالك امل�ضمر �أو كل ذي م�صلحة ب�ش�أن
العقوبات ال�صادرة بحقه.
 -2االعرتا�ض الذي يقدمه املالك �أو املالك امل�ضمر �أو كل ذي م�صلحة ب�ش�أن
التقرير الطبي ال�صادر �ضده.
 -3التظلم الذي يقدمه �إليها املالك �أو املالك امل�ضمر �أو كل ذي م�صلحة
ب�ش�أن الإجراءات الإدارية املخالفة للت�شريعات ال�سارية� ،أو القرارات
املنطوية على �إ�ساءة ال�ستعمال ال�سلطة �أو انحراف عن حتقيق مقت�ضيات
امل�صلحة العامة.
ب -ال تخت�ص جلنة التظلمات بالنظر يف �أي تظلم يكون منظور ًا �أمام �أية حمكمة �أو
�صدر حكم ق�ضائي بات ب�ش�أنه.
ميعاد التظلم
املادة ()7
�أ -يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرارات �أو العقوبات ال�صادرة بح ّقه
�أو االعرتا�ض على نتيجة التقرير الطبي لدى جلنة التظ ّلمات ،وذلك خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالعقوبة �أو من تاريخ �صدور نتيجة التقرير الطبي
وعلمه بذلك.
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ب� -إذا مل يتق ّدم املالك �أو املالك املُ�ض ّمر �أو كل ذي م�صلحة �إىل جلنة التظ ّلمات
بالتظلم �أو االعرتا�ض على القرارات ال�صادرة عن اللجنة الطبية �أو جلنة ال�سباقات
خالل الفرتة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،فتعترب تلك القرارات نهائية
وال يجوز التظلم �أو االعرتا�ض عليها بعد انق�ضاء تلك املدة.
تقدمي التظلم
املادة ()8
�أ -يقدم التظلم �إىل جلنة التظلمات ّ
خطي ًا وم�شتم ًال على البيانات التالية :
 -1ا�سم املتظلم و�صفته ووظيفته وعنوانه وو�سيلة االت�صال به.
 -2بيان القرار املتظلم منه وتاريخ �صدوره وتاريخ تبليغه للمتظلم �أو علمه به.
 -3بيان الأ�سباب التي ُبني عليها التظلم معزز ًا بامل�ستندات امل�ؤيدة له.
 -4بيان طلبات املتظلم ب�شكل وا�ضح.
� -5أ�سماء ال�شهود الذين يعتمد املتظلم على �شهاداتهم يف �إثبات تظلمه.
ب -تعتمد جلنة التظلمات ال�صور والن�سخ عن الب ِّينات اخلطية املقدمة واملرفقة
بالتظلم ،وفيما يتعلق بالوثائق وامل�ستندات وال�سجالت وامللفات التي يتم االحتفاظ
بها من ِق َبل النادي �أو التي ال يجوز تبليغها لذوي ال�ش�أن �أو ت�سليمها للغري ،فيكتفى
بالإ�شارة �إليها بو�ضوح وب�صورة حمددة.
ج -يقوم مقرر اللجنة بقيد التظلم يف ال�سجل املعد لهذه الغاية وي�سلم �صاحب ال�ش�أن
�صورة منه مثبت عليها رقم وتاريخ القيد.
د -يتوىل مقرر اللجنة جتهيز ملف التظلم الذي يجب �أن يحتوي على جميع البيانات
وامل�ستندات املقدمة من املتظلم والتي يجب �أن ُتعطى �أرقام ًا مت�سل�سلة.
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�إحالة التظلمات �إىل اللجنة
املادة ()9

�أ -يتوىل مقرر اللجنة �إحالة التظلم �إىل رئي�س جلنة التظلمات الذي يقوم ب�إحالته �إىل
جلنة التظلمات وحتديد جل�سة لنظره من قبلها.
ب� -إذا تبني �أن التظلم ال تخت�ص به جلنة التظلمات� ،أو ال تتوافر فيه ال�شروط املتطلبة
لقبوله� ،أو �أنه ُق ّدم بعد فوات موعد التظلم �أمامها ،ت�صدر اللجنة قرار ًا م�سبب ًا بعدم
االخت�صا�ص �أو بعدم قبول التظلم �أو رده ح�سب الأحوال ،ويبلغ القرار �إىل املتظلم �أو
املعرت�ض ،ويكون قرارها ال�صادر يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا.
تبليغ املتظلم �أو املعرت�ض
املادة ()10

�أ -يقوم مقرر اللجنة بتبليغ املتظلم مبوعد اجلل�سة املحددة لنظر التظلم قبل ()3
ثالثة �أيام عمل من موعد انعقادها.
ب -يتم التبليغ امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إمـا عن طريق الت�سليم باليد
مقابل التوقيع باال�ستالم �أو بخطاب م�سجل م�صـحوب بعلم الو�صول �أو عن طريق الربيد
الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو ب�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل االت�صال التي تعتمدها اللجنة.
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ح�ضور املتظلم
املادة ()11
�أ -يجوز للمتظلم يف املوعد املحدد للجل�سة �أن يح�ضر بنف�سه �أو �أن ُينيب عنه �شخ�ص ًا
�آخر مبوجب توكيل قانوين م�صادق عليه من الكاتب العدل.
ب� -إذا تخلف املتظلم �أو املعرت�ض بعد تبليغه مبوعد اجلل�سة على النحو املبني يف
املادة ( )10من هذا القرار ،يجوز للجنة التظلمات نظر التظلم يف غيابه.
الإ�سقاط والت�أجيل والوقف
املادة ()12

�أ -ال يجوز �إ�سقاط �أي تظلم لدى اللجنة �إ�سقاط ًا م�ؤقت ًا �أو ت�أجيله لوقت غري حمدد،
وي�ستثنى من ذلك حالة ما �إذا تبني للجنة التظلمات �أثناء نظر التظلم �أن مو�ضوعه
يتعلق بدعوى منظورة �أمام الق�ضاء ،فعلى رئي�س اللجنة �أن ُي�صدر قرار ًا بوقف ال�سري
يف نظر التظلم وذلك �إىل حني البت يف تلك الدعوى ،على �أن يبلغ املتظلم بهذا
القرار.
ب� -إذا تبينّ للجنة التظلمات �أثناء نظر التظلم �أن مو�ضوعه يت�صل بجرمية جزائية،
فعلى رئي�س اللجنة �إحالة التظلم وكافة الأوراق املرفقة به �إىل النادي ليتوىل �إحالته
�إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،ويجوز للجنة التظلمات �أن تقرر يف هذه احلالة �إما
ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بال�شق الإداري من التظلم �أو وقفها.
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�صالحيات جلنة التظلمات
املادة ()13
تنظر اللجنة يف التظلمات واالعرتا�ضات املقدمة �إليها وفق ًا لأحكام القانون وقواعد
العدالة والإن�صاف ،وللجنة التظلمات يف �سبيل �إجناز املهام املنوطة بها القيام مبا
يلي:
� -1سماع �إفادة املتظلم ودرا�سة امل�ستندات امل�ؤيدة ،وقبول الأدلة املقدمة ووزنها
وتقدير مدى �صلتها مبو�ضوع التظلم.
� -2إجراء املعــاينة �أو التحقيقات التكميلية وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة واالطالع
عليها وفح�صها� ،سواء بنف�سها �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر تنتدبه لهذه الغاية.
 -3دعوة من تراه الزم ًا ل�سماع �أقواله من ال�شهود �سواء من تلقاء نف�سها �أو بناء على
طلب املتظلم ،وللجنة التظلمات �أن متنع توجيه �أي �أ�سئلة �إىل ال�شاهد �إذا كانت ال
تتعلق مبو�ضوع التظلم.
 -4اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من اخلرباء واملخت�صني ،دون �أن يكون لهم �صوت
معدود يف مداوالتها.
 -5تفعيل قنوات االت�صال والت�شاور بني النادي واملالكني �أو املالكني امل�ضمرين.
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اجتماعات اللجنة
املادة ()14
�أ -تعقد جلنة التظلمات اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها كلما دعت احلاجة لذلك،
وتكون اجتماعاتها �صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضاءها.
ب -ت�صدر جلنة التظلمات قراراتها وتو�صياتها بجميع �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س جلنة التظلمات.
ج -تدون قرارات وتو�صيات جلنة التظلمات يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س اللجنة
والأع�ضاء احلا�ضرون.
د -على جلنة التظلمات من تلقاء نف�سها �أو بناء ًا على طلب املتظلم �أو املعرت�ض �أو
كل ذي م�صلحة ت�صحيح ما يقع يف قراراتها من �أخطاء مادية ،ويف حال وقوع نق�ص
�أو غمو�ض يف القرار ،فللمتظلم �أو املعرت�ض �أو كل ذي م�صلحة �أن يطلب من جلنة
التظلمات �سد هذا النق�ص �أو تف�سري الغمو�ض الذي اعرتى قرار جلنة التظلمات.
قرارات جلنة التظلمات
املادة ()15
�أ -ت�صدر جلنة التظلمات قرارها النهائي ب�شان التظلم املحال �إليها خالل مدة ال
تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سجيله لديها ،ويجوز لرئي�س اللجنة يف
الأحوال التي ت�ستدعي ذلك متديد هذه املهلة.
ب -يجوز لع�ضو جلنة التظلمات املخالف لقرار اللجنة �أن ي�سجل اعرتا�ضه خطي ًا على
منت القرار.
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ج -يكون القرار ال�صادر عن جلنة التظلمات يف �أي تظلم يرفع �إليها قطعي ًا ال يقـبل �أي
اعرتا�ض �أو مراجعة ب�أي طريق من طرق الطعن الإدارية مع احتفاظ املتظلم بحقه يف
اللجوء �إىل الق�ضاء للطعن بالقرار املتظلم منه.
د -تنفذ القرارات ال�صادرة عن جلنة التظلمات وفق ًا للأ�صول املقررة قانون ًا.
طلب وقف التنفيذ
املادة ()16
�أ -يجوز للمتظلم �أن يطلب من جلنة التظلمات وقف تنفيذ القرار �أو الإجراء املتظلم
منه م�ؤقت ًا وذلك �إىل حني البت يف التظلم ،وي�شرتط لقبول هذا الطلب توفر ما يلي:
� -1أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار �أو الإجراء مقرتن ًا بطلب �إلغائه.
� -2أن ال يكون القرار �أو الإجراء املطلوب وقف تنفيذه قد مت تنفيذه فع ًال.
� -3أن يكون الطلب مبني ًا على �أ�سباب جدية وواقعية.
� -4أن يكون من �ش�أن تنفيذ القرار �أو الإجراء حتقق نتائج يتعذر تداركها.
ب -يجب على جلنة التظلمات البت يف طلب وقف التنفيذ خالل ( )3ثالثة �أيام عمل
من تاريخ تقدميه �إليها.
ج -يف حال توفر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ف�إنه يجوز
للجنة التظلمات �أن تقرر وقف تنفيذ القرار �أو الإجراء املتظلم منه وذلك �إىل حني
البت يف التظلم.
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تعيني مقرر للجنة
املادة ()17
يعني رئي�س جلنة التظلمات مقرر ًا لها يتوىل مهمة الدعوة �إىل عقد اجتماعاتها و�إعداد
حما�ضر جل�ساتها ،ومتابعة تنفيذ قراراتها ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ ما يتم تكليفه به من
�أعمال من قبل رئي�س جلنة التظلمات.
التقرير اخلا�ص
املادة ()18
يتوىل رئي�س اللجنة بالتن�سيق مع املدير التنفيذي �إعداد ورفع تقرير خا�ص �إىل
الرئي�س مت�ضمن ًا �أي �سلوك من قبل �أي �شخ�ص ،كان من �ش�أنه �أن يحول دون قيام
جلنة التظلمات مبهامها ومنها على �سبيل املثال ما يلي:
 -1كل عرقلة �أو اعرتا�ض للتحقيقات التي جتريها اللجنة� ،سواء عند الإعداد والبدء
فيها �أو ال�سري فيها ،و�أي ًا كان �شكل العرقلة �أو االعرتا�ض.
 -2كل تهاون �أو اتخاذ فعل �أو ترك من �أي �شخ�ص يكون من �ش�أنه ي�ؤثر �سلب ًا على
اال�ستجابة لأي طلب من طلبات جلنة التظلمات ،يكون ذات عالقة بالتظلمات �أو
االعرتا�ضات املنظورة �أمامها.
 -3كل تهاون �أو اتخاذ فعل �أو ترك من �أي �شخ�ص يكون من �شانه �أن ي�ؤثر �سلب ًا
على تقدمي الدعم الالزم للقيام ب�إجراءات التحري والتحقيق يف التظلمات
واالعرتا�ضات.
 -4كل تهاون �أو تباط�ؤ �أو اتخاذ فعل �أو ترك من جانب �أي �شخ�ص من �ش�أنه �أن ي�ؤثر
�سلب ًا على تنفيذ القرارات ال�صادرة عن اللجنة.
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التقرير ال�سنوي
املادة ()19

يرفع املدير التنفيذي تقرير ًا �سنوي ًا �إىل الرئي�س ،يتم �إعداده بالتن�سيق مع رئي�س جلنة
التظلمات ،يت�ضمن ما يلي:
 -1عدد ونوع التظلمات املقدمة �إىل جلنة التظلمات وما مت البت فيها �سواء ب�إلغاء
القرارات �أو الإجراءات املتظلم منها ،وكذلك ما مت احلكم بعدم قبولها �أو بعدم
اخت�صا�ص اللجنة للنظر فيها ،وعدد ما مت حفظه منها.
 -2التو�صيات العامة ب�ش�أن التدابري الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة والإن�صاف ب�ش�أن
التظلمات املعرو�ضة على جلنة التظلمات.
 -3حاالت االمتناع عن تنفيذ قرارات جلنة التظلمات ،واقرتاح التو�صيات املنا�سبة
ب�ش�أن االلتزام بتنفيذ هذه القرارات.
 -4برنامج عمل اللجنة واالقرتاحات والتو�صيات الالزمة لتح�سني �أدائها مبا يف ذلك
اقرتاح تعديل الت�شريعات ذات ال�صلة بعملها.
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ال�سـريـة
ِّ

املادة ()20

يلتزم رئي�س جلنة التظلمات و�أع�ضائها ومقرر جلنة التظلمات بواجب كتمان
ال�سر الوظيفي يف كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق وامل�ستندات التي يطلعون عليها و�سائر
املعلومات التي قد ت�صل �إىل علمهم �أثناء ممار�ستهم ملهامهم.

الإلغاءات
املادة ()21

ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

�سريان القرار
املادة ()22

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُيب ّلغ ملن يلزم لتنفيذه.
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�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س النادي
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