قرار المجلس التنفيذي رقم ( )1لسنة 2020
بشأن

ؤسسات والفعال ّيات ال ِّرياض ّية يف إمارة ديب
الم ّ
تنظيم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب

رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن ّ
الشركات التجاريّة وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم ( )9لسنة  2004بشأن مركز ديب المايل العالمي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2009بشأن مجلس ديب ال ِّرياضي وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )13لسنة  2011بشأن تنظيم ُمزاولة األنشطة االقتصاديّة يف إمارة ديب وتعديالته،

لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن النِّظام المايل ُ

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2016بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة يف ُحكومة ديب،
الخاصة يف إمارة ديب،
وعلى المرسوم رقم ( )22لسنة  2009بشأن مناطق التطوير
ّ

وعلى المرسوم رقم ( )25لسنة  2013بشأن النِّظام اإللكتروين لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع

التذا كر يف إمارة ديب،

وعلى المرسوم رقم ( )9لسنة  2015بشأن تنظيم جمع التب ُّرعات يف إمارة ديب،

الحكوميّة إلشراف مجلس
الم ّ
ؤسسات ال ِّرياضيّة ُ
وعلى المرسوم رقم ( )1لسنة  2020بشأن إخضاع ُ

ديب الرياضي،

والم ِّ
الح ّرة يف إمارة ديب،
نشئة
الم ِ
نظمة للمناطق ُ
ُ
وعلى التشريعات ُ

قررنا ما يلي:

التعريفات
المادة ()1

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،المعاين ُ
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سياق النص على غير ذلك:
الدولة

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة ديب.

الحكومة
ُ

ُ :حكومة ديب.

الحكوميّة
الجهة ُ

والسلطات ،وأي
ؤسسات العا ّمة ،والمجالس
الحكوميّة ،والهيئات
والم ّ
 :الدوائر ُ
ُ
ُّ

المجلس
الرئيس

 :مجلس ديب ال ِّرياضي.
 :رئيس المجلس.

األمانة العا ّمة

 :األمانة العا ّمة للمجلس.

للحكومة.
جهة ُحكوميّة أخرى تابعة ُ

 :أمين عام المجلس.
األمين العام
ؤسسة ال ِّرياضيّة ّ :
لممارسة أي نشاط رياضي،
الم ّ
الم ّ
ؤسسة التي يتم ترخيصها يف اإلمارة ُ
الشركة أو ُ
ُ
سوا ًء ألغراض تجاريّة أو غير تجاريّة ،وتشمل دونما حصر النّادي ال ِّرياضي
ّ
والشركة ال ِّرياضيّة واألكاديميّة ال ِّرياضيّة والمركز ال ِّرياضي ومركز اللياقة البدنيّة،

النّادي الرياضي

المعنيّة جميعها برعاية ُ
شؤون الشباب اجتماعيّا ً وثقافيّا ً ورياضيّاً.

بممارسة لُعبة رياضيّة
الم
الم ّ
ِّ
تخصصة ُ
ؤسسة ال ِّرياضيّة التي يُحدِّدها المجلسُ ،
ُ :
نش ُئه من ّ
الشركات ال ِّرياضيّة أو األكاديميّات ال ِّرياضيّة
واحدة أو أ كثر ،ويشمل ما تُ ِ

ّ
الشركة ال ِّرياضيّة

كمها.
وما يف ُح ِ
ّ :
لممارسة لُعبة رياضيّة ُمحدّدة.
الشركة التي يُ ِ
نش ُئها النّادي ال ِّرياضي ُ

المركز ال ِّرياضي

تخصصة يف توفير المالعب واألدوات والوسائل والكوادر
الم
الم ّ
ِّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
ُ :

تخصصة بتدريب وتأهيل ال ِّرياضيين والكوادر ال ِّرياضيّة
الم
الم ّ
ِّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
األكاديميّة ال ِّرياضيّة ُ :
يف لُعبة رياضيّة واحدة أو أ كثر.
المختلِفة ،وعلى وجه ُ
األنشطة
الخصوص
لممارسة
ِ
ِ
األنشطة ُ
المؤهّلة الالزمة ُ
ُ
ال ِّرياضيّة ،وذلك يف المقر التابع لها.

والصحة البدنيّة ،من
تخصصة بتحسين ورفع اللياقة
الم
الم ّ
ِّ
ِّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
مركز اللياقة البدنيّة ُ :
المؤهّلة الالزمة يف هذا الشأن.
خالل توفير األدوات والوسائل والكوادر ُ
تنظيمه يف اإلمارة ،سوا ًء ألغراض تجاريّة أو غير
الفعاليّة ال ِّرياضيّة ُ :كل نشاط أو حدث رياضي يتم
ُ
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والمسابقات وال ُبطوالت
والعروض واالحتفاالت
تجاريّة ،ويشمل المهرجانات
ُ
ُ
ُ
والمجتمعيّة ،باإلضافة إىل ورش العمل والنّدوات
التنافسيّة
وال ِّرياضات
ُ

والمؤتمرات والمعارض التي يتم إقامتها يف أي مكان يف اإلمارة.
ُ

اسم ديب

 :كل ما يُشير بأي لغة من اللغات إىل «ديب» من اسم أو شعار أو رمز أو رسم أو

التصريح

ؤسسة ال ِّرياضيّة
الم ّ
 :الوثيقة ّ
بموجبها بإنشاء ُ
الصادرة عن المجلس ،التي يُص ِّرح ُ
أو تنظيم الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً ألحكام هذا القرار.

غير ذلك.

سلطة الترخيص
ُ

ؤسسة ال ِّرياضيّة ،سوا ًء
الم
للم ّ
ّ
ختصة قانونا ً يف اإلمارة ،بمنح الترخيص ُ
 :الجهة ُ

ال ُّرخصة

لمزاولة نشاطها.
للم ّ
 :الوثيقة ّ
الصادرة عن ُ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
سلطة الترخيص ُ

السجل
ِّ

الشخص

كانت تهدُف إىل تحقيق الربح من عدمه.

المدرِّ بين وأعضاء الكادر الفنّي العاملين
المنشأ لدى المجلس لقيد ُ
السجل ُ
ِّ :
ؤسسة ال ِّرياضيّة.
الم ّ
لدى ُ

 :الشخص الطبيعي أو االعتباري.

نطاق التطبيق
أ-

المادة ()2

تُطبّق أحكام هذا القرار يف ّ
الخاصة ،والمناطق
كافة أنحاء اإلمارة ،بما يف ذلك مناطق التطوير
ّ

الح ّرة بما فيها مركز ديب المايل العالمي.
ُ

ب -تُطبّق أحكام هذا القرار على:
.1

ؤسسة ال ِّرياضيّة القائمة يف اإلمارة وقت العمل بأحكامه ،وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد
الم ّ
ُ

.2

تنظيمها يف اإلمارة.
الفعاليّات ال ِّرياضيّة التي يتم
ُ

العمل به.

الحكوميّة والجهات غير
ج -يُستثنى من أحكام هذا القرار أي نشاط رياضي يتم
تنظيمه من الجهات ُ
ُ
لم ّ
وظفيها.
ُ
الحكوميّة ُ
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أهداف القرار
المادة ()3

يهدف هذا القرار إىل تحقيق ما يلي:
.2

ؤسسات ال ِّرياضيّة يف اإلمارة يف ُكل ما من شأنه تطوير ال ِّرياضة.
بالم ّ
النُّهوض ُ
المطبّقة يف
الممارسات العالميّة ُ
تنظيم الفعاليّات ال ِّرياضيّة التي تُقام يف اإلمارة ،وفقا ً ألفضل ُ

.3

الصعيد ْين االجتماعي والثّقايف ،وجعل ُممارسة النّشاط
الم ّ
ؤسسات ال ِّرياضيّة على ّ
تعزيز دور ُ

.1

هذا الشأن.

البدين وال ِّرياضي أسلوب حياة.

اختصاصات المجلس
أ-

المادة ()4

لغايات تحقيق أهداف هذا القرار ،يتوىل المجلس المهام والصالحيّات التالية:

.1

اإلشراف وال ّرقابة الماليّة واإلداريّة على األندية ال ِّرياضيّة وتنظيم أعمالها.

.3

بموجبه.
واإلجراءات المنصوص عليها يف هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
الخاصة لترخيص ّ
بمزاولة أي نشاط
الشركات
الموافقات
والم ّ
ّ
ؤسسات التي ترغب ُ
ُ
إصدار ُ

.2

ؤسسات
الم ّ
للم ّ
ؤسسات ال ِّرياضيّة والفعاليّات ال ِّرياضيّة ،بما يف ذلك ُ
إصدار التصاريح ُ
تخصصة يف مجال الذكاء االصطناعي ،وفقا ً ُّ
للشروط
الم
ِّ
ال ِّرياضيّة والفعاليّات ال ِّرياضيّة ُ

المعِ دّات ال ِّرياضيّة التي لها عالقة بالذكاء
يتعلق بتصنيع أو استيراد أو استخدام أي من ُ

االصطناعي.

.4

ؤسسة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً ُّ
للشروط واإلجراءات المنصوص عليها يف
للم ّ
التصريح بإنشاء فرع ُ

.5

اإلشراف على تشكيل مجالس إدارة األندية ال ِّرياضيّة.
وم ِّ
ّ
نظمي الفعاليّات ال ِّرياضيّة.
وضع المعايير
الم ّ
ؤسسات ال ِّرياضيّة ُ
والضوابط الالزمة لعمل ُ
السجل ،وفقا ً
الم ّ
المدرِّ بين ال ِّرياضيين والكوادر الفنّية العاملة يف ُ
قيد ُ
ؤسسات ال ِّرياضيّة يف ِّ

.6
.7
.8

بموجبه.
هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ

ُّ
للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.
ؤسسات ال ِّرياضيّة و ُم ِّ
نظمي الفعاليّات ال ِّرياضيّة بأحكام هذا القرار
الم ّ
التح ُّقق من التزام ُ
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بموجبه ،والتحقيق يف ّ
المخالفات
والقرارات ّ
المقدّمة بح ِّقهم ،وضبط ُ
الشكاوى ُ
الصادرة ُ

المرتكبة من قبلهم ،وفرض الجزاءات والتدابير المنصوص عليها يف هذا القرار على
ُ

المخالِفين منهم.
ُ

ؤسسات ال ِّرياضيّة،
للم ّ
 .9اعتماد األنظمة األساسيّة واللوائح التنظيميّة واإلداريّة والماليّة ُ
وفقا ً ُّ
للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.
 .10اعتماد ميزانيّات األندية ال ِّرياضيّة ،وفقا ً ُّ
للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من
الرئيس يف هذا الشأن.

ؤسسات ال ِّرياضيّة.
الم ّ
 .11وضع اإلطار العام لحوكمة ُ
والمؤتمرات والمعارض
 .12تنظيم الفعاليّات ال ِّرياضيّة يف اإلمارة ،وورش العمل والنّدوات
ُ
المتعلِّقة بهذه الفعاليّات.
والمبادرات ُ
ُ
 .13تصنيف األكاديميّات ال ِّرياضيّة والمرا كز ال ِّرياضيّة ومرا كز اللياقة البدنيّة ،وفقا ً للمعايير
ّ
والضوابط التي يعتمدها الرئيس يف هذا الشأن.
 .14اعتماد النِّظام الخاص بتصنيف الفعاليّات ال ِّرياضيّة.
المدرِّ بين والكوادر الفنّية،
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة من ُ
 .15التفتيش وال ّرقابة على العاملين لدى ُ
واتخاذ ما يلزم بشأنهم.

ؤسسات ال ِّرياضيّة ،ونشر هذه النتائج بالطريقة
الم ّ
 .16وضع اآلليّات الالزمة لقياس وتقييم أداء ُ
ناسبة.
التي يراها ُم ِ

الموافقات الالزمة إلنشاء ّ
الشركات ال ِّرياضيّة واألكاديميّات ال ِّرياضيّة التابعة لألندية
 .17إصدار ُ
ال ِّرياضيّة ،وفقا ً ُّ
ّ
المعتمدة لدى المجلس يف هذا الشأن.
للشروط
والضوابط ُ
 .18أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

بموجب الفقرة (أ) من هذه
ب -يجوز للمجلس يف سبيل قيامه بالمهام والصالحيّات المنوطة به ُ
ّ
المادة االستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة واالختصاص من ُ
والشركات
الخبراء واالستشاريين
تخصصة.
الم
والم ّ
ِّ
ؤسسات وبُيوت الخبرة المحلّية واإلقليميّة والدّوليّة ُ
ُ

تنظيم الفعال ّيات ال ِّرياض ّية
أ-
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بموجبه.
إصدار هذا التصريح وفقا ً ألحكام هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
ب -يُحظر على ّ
السماح ألي شخص ،بما يف ذلك
الشخص الذي يملك مكانا ً أو لديه حق إدارتهّ ،
ؤسسة ال ِّرياضيّة ،تنظيم أي فعاليّة رياضيّة يف هذا المكان ،ما لم ي ُكن لدى ذلك ّ
الشخص
الم ّ
ُ
تصريح من المجلس.

ؤسسة ال ِّرياضيّة أو الفعاليّة ال ِّرياضيّة،
الم ّ
ج -على ُ
سلطة الترخيص عدم ترخيص أو تجديد ترخيص ُ
ما لم ي ُكن ُمص ّرح لها بذلك من المجلس.
د-

يجب على أي جهة معنيّة بتقديم الخدمات العا ّمة يف اإلمارة ،عدم توفير أي خدمة لديها لصالح
أي فعاليّة رياضيّة ،ما لم ت ُكن هذه الفعاليّة ُمص ّرح بها من المجلس.

ؤسسة ال ِّرياض ّية
للم ّ
شروط إصدار التصريح ُ
أ-

المادة ()6

ؤسسة ال ِّرياضيّة ،ما يلي:
للم ّ
يُشترط إلصدار التصريح ُ

.1
.2

المزمع
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
أن يُقدِّم طالب التصريح دراسة تتض ّمن أنشطة وأهداف ُ
ّ
وخطتها الماليّة ،وغير ذلك من البيانات التي يُحدِّدها المجلس يف هذا الشأن.
إنشاؤها،

لممارسة أي نشاط رياضي ،بما يتوافق مع طبيعة هذا النّشاط
الم ِ
ناسب ُ
توفير المقر ُ
ُّ
ُّ
الشروط
المعتمدة لدى المجلس يف هذا الشأن ،وكذلك مع
والشروط
والمواصفات ُ
ُ
والسالمة العا ّمة والبيئة
والصحة
والمتطلّبات المنصوص عليها يف أنظمة التخطيط والبناء
ِّ
ُ
ّ

.3
.4
.5
.6

الحكوميّة المعنيّة.
المعتمدة لدى الجهات ُ
ُ
المؤهّلة ،وفقا ً ّ
المعتمدة لدى المجلس
للضوابط واالشتراطات ُ
توفير الكوادر اإلداريّة والفنّية ُ

يف هذا الشأن.
توفير ّ
لمزاولة النّشاط ال ِّرياضي الذي
كافة الوسائل واألدوات والتجهيزات الالزمة يف المقر ُ
بممارسته ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى المجلس يف هذا الشأن.
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ُ
ترغب ُ
الحكوميّة المعنيّة.
الموافقات الالزمة من الجهات ُ
ُ
الحصول على ُ
الم ّ
رخصة للعمل يف اإلمارة لتغطية
تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين ُ
ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة ألنشطتها أو ُمخالفتها ألحكام
الم ّ
كافة األضرار التي قد ُ
تنجم عن ُمزاولة ُ

بموجبه.
هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
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 .7أي ُ
شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.
ب -يجوز للمجلس ،يف األحوال التي تستدعي ذلك ،ووفقا ً ّ
للضوابط التي يعتمدها الرئيس يف هذا
ؤسسة ال ِّرياضيّة على ال ّرغم من عدم استيفائها ألي من ُّ
الشروط
للم ّ
الشأن ،إصدار التصريح ُ
المدّة الالزمة الستيفاء هذا
المحدّدة يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،شريطة أن تُحدَّد يف التصريح ُ
ُ
المحدّدة.
المدّة ُ
الشرط ،و يُعتبر التصريح ملغيّا ً يف حال عدم استيفائه خالل ُ

ُ
شروط إصدار التصريح للفعال ّية ال ِّرياض ّية
أ-

المادة ()7

يُشترط إلصدار التصريح لطالبي تنظيم الفعاليّة ال ِّرياضيّة ما يلي:

.1

سلطة الترخيص لطالب التصريح نشاط إقامة الفعاليّات
أن تتضمن ال ُّرخصة الصادرة من ُ

.2

المزمع إقامتهاُ ،مرفقا ً بها البيانات
أن يُقدِّم طالب التصريح دراسة للفعاليّة ال ِّرياضيّة ُ

.3

المزمع إقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة يف المكان العائد لها ،على
تقديم ُموافقة صادرة عن الجهة ُ
ُّ
ّ
والضوابط
والشروط
أن يتوافق مقر إقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة مع طبيعة الفعاليّة ال ِّرياضيّة

.4

والسالمة للفعاليّة ال ِّرياضيّة بحسب طبيعتها ،وفقا ً ُّ
المعتمدة
توفير وسائل األمن
للشروط ُ
ّ

.5

الحكوميّة المعنيّة يف اإلمارة إلقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،يف األحوال التي
إبراز ُموافقة الجهات ُ

.6

المؤهّلة إلدارة الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى
توفير الكوادر اإلداريّة والفنّية ُ

يف اإلمارة.

والمستندات التي يُحدِّدها األمين العام بقرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
ُ

التي يعتمدها المجلس يف هذا الشأن.

.7
.8

12
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الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
لدى المجلس والجهات ُ
الحصول على ُموافقة تلك الجهات.
تستلزم ُ

المجلس يف هذا الشأن.
توفير ّ
كافة الوسائل واألدوات والتجهيزات الالزمة لضمان تنفيذ الفعاليّة الرياضيّة ،وفقا ً
لما هو ُمعتمد لدى المجلس يف هذا الشأن.

الم ّ
رخصة للعمل يف اإلمارة لتغطية
تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين ُ
ّ
كافة األضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة تنظيم الفعاليّة ال ِّرياضيّة.
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وجدت.
 .9تحديد الجهات ُ
الم ِ
شاركة وال ّراعية للفعاليّة ال ِّرياضيّة ،إن ِ
ِّ
المزمع استخدامها يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،بما يف ذلك
 .10أن يكون االسم
والشعار والعالمات ُ
استخدام اسم «ديب»ُ ،متّفقا ً مع ُّ
ّ
المعتمدة لدى المجلس والجهات
الشروط
والضوابط ُ

الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
ُ
 .11أي ُ
شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.
ب -فيما عدا ّ
الشرط المنصوص عليه يف البند ( )10من الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز لألمين
العام استثناء طالب التصريح لتنظيم الفعاليّة ال ِّرياضيّة من أي من ُّ
الشروط المنصوص عليها
يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،وفقا ً ُّ
ّ
والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف
للشروط
هذا الشأن.

إجراءات إصدار التصريح
المادة ()8

والمستندات الواجب
يُحدِّد األمين العام بقرار يصدُر عنه يف هذا الشأن اإلجراءات الواجب اتباعها
ُ

للحصول على التصريح.
تقديمها ُ

ُمدّة صالح ّية التصريح
أ-

المادة ()9

لمدَد ُمماثِلة ،ويتم
للم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة سنة واحدة قابلة للتجديد ُ
تكون ُمدّة صالحيّة التصريح ُ
تجديد التصريح وفقا ً ُّ
للشروط واإلجراءات التي يعتمدها األمين العام بقرار يصدُر عنه يف هذا
الشأن.

المحدّدة يف التصريح ،ويجوز تمديدها
للمدّة ُ
ب -تكون ُمدّة صالحية التصريح للفعاليّة ال ِّرياضيّة وفقا ً ُ
وفقا ً لما يُق ِّر ُره األمين العام يف هذا الشأن.

التنا ُزل عن التصريح
المادة ()10

المسبقة على
ال يجوز التنا ُزل عن التصريح ألي جهة أخرى ،إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ
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ُّ
الموافقة وفقا ً ّ
والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا
للضوابط
ذلك ،ويتم إصدار هذه ُ
الحصول على ُموافقة المجلس باطالً.
الشأن ،و يُعتبر أي تنا ُزل يتم قبل ُ

السجل
إنشاء ِّ
أ-

المادة ()11

ؤسسة
يُنشأ لدى المجلس ِ
الم ّ
المدرِّ بين وأعضاء الكادر الفنّي العا ِملين لدى ُ
س ِجل لقيد ُ
السجل وشكله ُ
وشروط وإجراءات القيد فيه بقرار يصدُر عن الرئيس
ال ِّرياضيّة ،وتُحدّد بيانات هذا ِّ

يف هذا الشأن.

ؤسسة
الم ّ
المدرِّ بين وأعضاء الكادر الفنّي ألعمالهم لدى ُ
لمزاولة ُ
السجل شرطا ً ُ
ب -يُعتبر القيد يف ِّ
ال ِّرياضيّة.

دمج وضم وحل األندية ال ِّرياض ّية
أ-

المادة ()12

لمقتضيات المصلحة العا ّمة إصدار
مع ُمراعاة التشريعات السارية يف اإلمارة ،يجوز للرئيس وفقا ً ُ

القرارات الالزمة بشأن ما يلي:
.1

دمج أ كثر من نادي رياضي ضمن نادي رياضي واحد.

.2

ضم نادي رياضي أو أ كثر إىل نادي رياضي آخر.

.3

حل أي نادي رياضي.

بموجب
ب -يُحدِّد الرئيس أيلولة ُحقوق والتزامات األندية ال ِّرياضيّة التي يتم دمجها أو ض ّمها أو حلّهاُ ،
القرار الصادر عنه بالدّمج أو الضم أو الحل.

الحكوميّة المعنيّة يف اإلمارة ُمتابعة تنفيذ قرار الدّمج
ج -تتوىل األمانة العا ّمة بالتنسيق مع الجهات ُ
المترتِّبة على ذلك.
أو الضم أو الحل واآلثار ُ

حوكمة عمل األندية ال ِّرياض ّية
أ-

14
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المادة ()13

يتوىل المجلس وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات الالزمة لحوكمة عمل األندية ال ِّرياضيّة ،ورفعها
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للرئيس العتمادها.
ب -يُراعى عند وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات الالزمة لحوكمة عمل األندية ال ِّرياضيّة تحديد ما
يلي:
.1

البيانات الواجب ُّ
توفرها يف نظامها األساسي.

.2

منهجيّة اعتماد هيكلها التنظيمي.
طبيعة العالقة التي تح ُكمها بالكيانات التابعة لها.

.4

السلطات الرئيسة ومرا كز اتخاذ القرار فيها.
مهام ومسؤوليّات ُّ

.3
.5

العضو يّة فيها ،وتحديد ُمدّتها.
آليّة وضوابط تشكيل مجلس إدارتها ،وتنظيم ُ

.7

تحديد التزامات ومسؤوليّات رئيس وأعضاء مجلس إدارتها.

.6

العموميّة.
آليّة عقد اجتماعات مجلس إدارتها ،وجمعيّتها ُ

.8

أي بيانات أو ضوابط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.

ؤسسات ال ِّرياض ّية والفعال ّيات ال ِّرياض ّية
الم ّ
تصنيف ُ
أ-

المادة ()14

يتم تصنيف األكاديميّات ال ِّرياضيّة والمرا كز ال ِّرياضيّة ومرا كز اللياقة البدنيّة والفعاليّات ال ِّرياضيّة،
وفقا ً لألنظمة التي يعتمدها الرئيس يف هذا الشأن.

ب -يُحدِّد األمين العام بقرار يصدُر عنه يف هذا الشأن اآلليّات واإلجراءات الالزمة للتسجيل يف أنظمة
المترتِّبة على هذا التصنيف.
المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،واآلثار ُ
التصنيف ُ

ؤسسة ال ِّرياض ّية
الم ّ
التزامات ُ
المادة ()15

ؤسسة ال ِّرياضيّة
الم ّ
بموجب التشريعات السارية يف اإلمارة ،على ُ
المق ّررة ُ
باإلضافة إىل االلتزامات ُ

االلتزام بما يلي:
ُ
شروط التصريح.
.1
.2

المسبقة
عدم ُمزاولة أي نشاط رياضي غير وارد يف التصريح قبل ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ

على ذلك.
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.3

المسبقة على ذلك.
عدم تعديل نظامها األساسي إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ

.4

اعتماد لوائحها التنظيميّة واإلداريّة والماليّة من المجلس.

.6

المحافظة على النِّظام العام واآلداب العا ّمة وقيم وتقاليد الدولة ،وعدم اإلساءة لألديان ،أو
ُ

.7

خصص إلقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة.
الم ّ
المكان ُ

.5

.8
.9

ُموافاة األمانة العا ّمة بتقارير دوريّة بشأن النّشاطات التي تقوم بها ،باإلضافة إىل تقرير موجز
بحساباتها الماليّة ،وفقا ً لما يُحدِّده المجلس يف هذا الشأن.
ُّ
نصريّة أو العِ رقيّة.
السياسة أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو ُ
الع ُ
التدخل يف ِّ

الحصول على ُموافقة المجلس بشأن ُمشاركاتِها ال ِّرياضيّة خارج الدولة.
ُ

بالمدرِّ بين والكادر الفنّي العامل لديها وتحديثه بشكل دوري.
إنشاء سجل ُ

السجل.
ُ .10متابعة قيد ُ
المدرِّ بين والكادر الفنّي العامل لديها يف ِّ

ؤسسات ال ِّرياضيّة واألجهزة
للم ّ
المواصفات والمقاييس الفنّية ُ
 .11اعتماد نظام عمل يتوافق مع ُ
الحكوميّة
واألدوات والمرافق األخرى التابعة لها ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى المجلس والجهات ُ
المعنيّة يف هذا الشأن.

السجل.
 .12عدم استخدام أي ُمدرِّب أو فنّي غير ُمقيّد يف ِّ

خصص له.
الم ّ
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة لغير الغرض ُ
 .13عدم استخدام مقر ُ

الحصول على ُموافقة المجلس
 .14عدم إنشاء أو استئجار مقر جديد أو التعديل يف مق ِّرها الحايل قبل ُ
المسبقة على ذلك.
ُ

ّ
بكافة البيانات التي يطلُبها ،وتمكين ُم ّ
والمخ ّولين من قبله
ختصين
الم
 .15تزويد المجلس
ّ
ُ
وظفيه ُ
وس ِجالتها والدُّخول إىل مرافقها.
باالطالع على وثائقها و ُمستنداتِها ِ

المستلزمات ّ
المص ّرح لها بها.
لممارسة األنشطة ُ
الضروريّة من أجهزة و ُمعِ دّات فنّية ُ
 .16توفير ُ
والسالمة العا ّمة والبيئة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى المجلس والجهات
الصحة
 .17توفير ُمتطلّبات ِّ
ّ
الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
ُ

الحصول على ُموافقة المجلس
 .18عدم إنشاء أي ُم ّ
المساهمة فيها إال بعد ُ
ؤسسة تجاريّة أو شركة أو ُ
المسبقة على ذلك.
ُ

ؤسسات ال ِّرياضيّة وغيرها من القرارات ذات
الم ّ
 .19القرارات ّ
الصادرة عن المجلس بشأن حوكمة ُ
العالقة.

16

17
1/15/20 9:38 AM
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 .20أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.

التزامات ُم ِّ
نظم الفعال ّية ال ِّرياض ّية
المادة ()16

بموجب التشريعات السارية يف اإلمارة ،على ُم ِّ
نظم الفعاليّة ال ِّرياضيّة
المق ّررة ُ
باإلضافة إىل االلتزامات ُ

االلتزام بما يلي:
ُ
شروط التصريح.
.1
.2

والحضور طول ُمدّة الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً لما
المشاركين يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة
ُ
تأمين سالمة ُ

.3

الحكوميّة المعنيّة ،بما يف ذلك توفير خدمات اإلسعاف.
هو ُمعتمد لدى المجلس والجهات ُ
المشاركين
عدم استخدام أي أدوات أو مواد قد تُش ِّكل خطرا ً على البيئة ِ
وص ّحة وسالمة ُ

.4

استخدام اسم وشعار وعالمة الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً ُّ
المعتمدة لدى المجلس يف هذا
للشروط ُ

.5

استخدام اسم «ديب» ،وفقا ً ُّ
الحكوميّة المعنيّة يف
المعتمدة لدى المجلس والجهات ُ
للشروط ُ

.6

المسبقة على ذلك،
عدم اإلعالن عن الفعاليّة ال ِّرياضيّة إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
المعتمدة لدى المجلس يف هذا الشأن.
للشروط ُ
ويتم إصدار هذه ُ

والحضور يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة.
ُ

الشأن.

هذا الشأن.

.7

وضع شعار المجلس بشكل بارز ،وفقا ً ّ
المعتمدة لدى المجلس يف هذا
للضوابط
والمواصفات ُ
ُ

.8

المحدّدين ،وفقا ً لما هو ُمحدّد بالتصريح.
إقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة يف الزمان والمكان ُ

الشأن.
.9

والحضور يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة إىل أهميّة االلتزام باآلداب العا ّمة وأعراف وتقاليد
المشاركين
ُ
تنبيه ُ

الدولة.

 .10تقديم تقرير إىل األمانة العا ّمة عن الفعاليّة ال ِّرياضيّة بعد انتهائها ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى
المجلس يف هذا الشأن.

الصادرة عن المجلس بشأن تنظيم الفعاليّات ال ِّرياضيّة.
 .11األدلة ّ

 .12أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.
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ِّ
ُ
والشعارات والعالمات
شروط استخدام األسماء
المادة ()17

ِّ
والشعارات والعالمات يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة ما يلي:
يُشترط الستخدام األسماء

.1

.2
.3

المق ّررة يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة.
أن تكون لها عالقة بنوع اللعبة ال ِّرياضيّة ُ

الحكوميّة المعنيّة على االسم أو ِّ
الشعار أو العالمة ،يف
الموافقات والتصاريح من الجهات ُ
تقديم ُ

الحصول على ُموافقة تلك الجهات.
األحوال التي يجب فيها ُ
ً
خالفة للنِّظام العام أو اآلداب العا ّمة.
أال يتض ّمن أي إشارة تُع ُّد ُم

.4

نصريّة أو يُش ِّكل إساءة ألي
أال يحمل أو يهدف ألي معاين سياسيّة أو دينيّة أو عِ رقيّة أو ُع ُ

.5

أن يتع ّهد لدى المجلس بأال يتض ّمن االسم أو ِّ
لحقوق الغير
الشعار أو العالمة ما يُع ُّد انتهاكا ً ُ

شخص.

.6

الفكريّة واألدبيّة داخل الدولة أو خارجها.
أي ُ
شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.

ُ
شروط استخدام اسم «ديب» يف الفعال ّية ال ِّرياض ّية
المادة ()18

مع عدم اإلخالل بأي ُ
الحكوميّة المعنيّة يف اإلمارة الستخدام اسم «ديب»،
شروط ُمعتمدة لدى الجهات ُ
يُشترط الستخدام هذا االسم يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة ما يلي:

.1

.2
.3
.4

أ-

18

19
1/15/20 9:38 AM

أن يكون لطالب التصريح بتنظيم الفعاليّة ال ِّرياضيّة واستخدام اسم «ديب» ،دور بارز على
الصعيد المحلّي أو اإلقليمي أو الدّويل.
ّ
أن يكون للفعاليّة ال ِّرياضيّة نتائج ملموسة وتأثيرات إيجابيّة على اإلمارة.
ّ
المواصفات التي يعتمدها المجلس يف هذا الشأن.
أن
تتوفر يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة ُ

أي ُ
شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس يف هذا الشأن.

الجزاءات والتدابير اإلداريّة
المادة ()19

مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ي ُنص عليها أي قرار آخر ،يُعاقب ُكل من يرتكب أ يّا ً من
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المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها.
الملحق بهذا القرار بالغرامة ُ
المخالفات المنصوص عليها يف الجدول ُ
ُ

المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ
ب -تُضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب ُ
المخالفة السابقة لها ،على أال تزيد قيمة الغرامة يف حال ُمضاعفتِها على ()150٫000
ارتكاب ُ

مئة وخمسين ألف درهم.

الحكوميّة المعنيّة اتخاذ أي
ج -باإلضافة ُ
لعقوبة الغرامة ،يجوز لألمين العام وبالتنسيق مع الجهات ُ
المخالِفة:
من التدابير التالية بحق الجهة ُ
.1

لمدّة ال تزيد على ( )6ستة أشهر.
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة عن ُمزاولة أنشطتها ُ
إيقاف ُ

.2

لمدّة ال تزيد
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة عن قبول طلبات تسجيل ُمتدرِّ بين أو أعضاء ُجدُد ُ
إيقاف ُ

.3

المخالِفة
إلغاء التصريح ،والتنسيق مع ُ
سلطة الترخيص إللغاء ال ُّرخصة يف حال كانت الجهة ُ

.4

لمدّة ال تزيد على سنتين.
الحرمان من التقدُّم بطلب ُ
الحصول على التصريح ُ

على ( )6ستة أشهر.

.5

ؤسسة رياضيّة.
ُم ّ

إيقاف الفعاليّة ال ِّرياضيّة.

ّ
الضبط ّية القضائ ّية
المادة ()20

لم ّ
وظفي المجلس الذين يصدُر بتسميتهم قرار من األمين العام ،صفة ّ
الضبطيّة القضائيّة يف
تكون ُ
بموجبه ،ويكون ل ُهم يف
إثبات األفعال التي تُرتكب
بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
ُ

السجالت
الم ّ
سبيل ذلك دُخول ُ
ؤسسات ال ِّرياضيّة وأماكن تنظيم الفعاليّات ال ِّرياضيّة ،واالطالع على ِّ
الضبط الالزمة يف هذا الشأن ،واالستعانة بأفراد ُّ
وتحرير محاضر ّ
الشرطة عند االقتضاء.

التظلُّم

المادة ()21

لِ ُكل ذي مصلحة التظلُّم ّ
خطيا ً لدى األمين العام من القرارات أو اإلجراءات أو الجزاءات أو التدابير
بموجبه ،خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ
المتّخذة بح ِّقه وفقا ً ألحكام هذا القرار والقرارات ّ
الصادرة ُ
ُ

المتظلّم منه ،ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثين
إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو الجزاء أو التدبير ُ
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الصادر بشأن
يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ِّكلها األمين العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ّ
هذا التظلُّم نهائيّاً.

الهبات والتب ُّرعات
المادة ()22

ؤسسات ال ِّرياضيّة و ُم ِّ
نظمي الفعاليّات ال ِّرياضيّة جمع أو قبول التب ُّرعات أو المعونات
الم ّ
يُحظر على ُ
أو الهبات من أي شخص ،سوا ًء من داخل الدولة أو خارجها ،أو السماح بجمعها أو اإلعالن عنها عبر

التواصل االجتماعي أو بأي وسيلة أخرى
وسائل اإلعالم المسموعة أو المقروءة أو المرئيّة أو وسائل
ُ
المسبقة على ذلك.
الحصول على ُموافقة المجلس والجهة ُ
إال بعد ُ
الحكوميّة المعنيّة ُ

أيلولة الغرامات
المادة ()23

للحكومة.
بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العا ّمة ُ
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها ُ

التعهيد

المادة ()24

يجوز للمجلس أن يعهد ألي جهة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنصوص عليها يف
وحقوق والتزامات
بموجب عقد يتم
بمقتضاه ُمدّته ُ
إبرامه معها يف هذا الشأن ،يتحدّد ُ
ُ
هذا القرارُ ،

طرفيه.

تفويض الصالح ّيات
المادة ()25

يجوز للرئيس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها يف هذا القرار لنائب الرئيس أو األمين العام،
على أن يكون هذا التفويض ّ
خطيا ً و ُمحدّداً.

20

21
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مسؤول ّية المجلس
المادة ()26

ؤسسات ال ِّرياضيّة
الم ّ
ال يكون المجلس مسؤوال ً عن أي التزامات أو أضرار قد تلحق بالغير نتيجة ُمزاولة ُ
وم ِّ
المص ّرح لهم بها يف اإلمارة.
نظمي الفعاليّات ال ِّرياضيّة لألنشطة ُ
ُ

التعاون والتنسيق
المادة ()27

على ّ
الحكوميّة المعنيّة يف اإلمارة ،متى ُطلِب منها ذلك ،التعاون والتنسيق التام مع
كافة الجهات ُ

بموجب هذا القرار
المجلس وتقديم الدّعم الالزم له لتمكينه من القيام باالختصاصات المنوطة به ُ
بمقتضاه.
والقرارات ّ
الصادرة ُ

توفيق األوضاع
المادة ()28

على ّ
ؤسسات ال ِّرياضيّة و ُم ِّ
نظمي الفعاليّات ال ِّرياضيّة العاملين يف اإلمارة وقت العمل بهذا
الم ّ
كافة ُ

الصادر لها ،أو خالل ُمهلة
القرار ،توفيق أوضاعهم بما يتّفق وأحكامه فور انتهاء ال ُّرخصة أو التصريح ّ

أقصاها ( )6ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ،أ يُّ ُهما أقرب.

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()29

المف ّوضة لنائب
يُصدِر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ،وذلك فيما عدا القرارات ُ
للحكومة.
بموجب أحكامه ،وتُنشر يف الجريدة الرسميّة ُ
الرئيس أو المنوط باألمين العام إصدارها ُ

اإللغاءات

المادة ()30

يُلغى أي نص يف أي قرار آخر إىل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 21جمادى األوىل  1441هـ

1/15/20 9:38 AM

 16يناير  2020م

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 468

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

22
Issue 468 Pages.indd 22

23

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()31

يُنشر هذا القرار يف الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب

رئيس المجلس التنفيذي

صـ ـ ــدر يف ديب بتاريخ  7يناير  2020م
المواف ـ ــق  12جمادى األوىل  1441هـ
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جدول

المخالفات والغرامات
بتحديد ُ
مقدار الغرامة

م

المخالفة
وصف ُ

1

الحصول
ُمزاولة أي نشاط رياضي عام أو تنظيم أي فعاليّة رياضيّة يف اإلمارة دون ُ

«بالدرهم»
20٫000

على التصريح.
2

قيام شخص يملك مكانا ً أو لديه حق إدارته ليس لديه تصريح من المجلس

10٫000

ؤسسات ال ِّرياضيّة بتنظيم أي نشاط
الم ّ
بالسماح ألي شخص آخر بما يف ذلك ُ
الحصول على تصريح.
رياضي عام أو فعاليّة رياضيّة يف هذا المكان ،دون ُ
3

ُمخالفة ُ
شروط التصريح.

5000

4

الحصول على ُموافقة المجلس
ُمزاولة أي نشاط رياضي غير وارد يف التصريح قبل ُ

5000

المسبقة على ذلك.
ُ
5

الحصول على ُموافقة المجلس
للم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة دون ُ
تعديل النِّظام األساسي ُ

5000

المسبقة على ذلك.
ُ
6

ؤسسة ال ِّرياضيّة من
عدم اعتماد اللوائح التنظيميّة واإلداريّة والماليّة
بالم ّ
ّ
الخاصة ُ

5000

المجلس.
7

ؤسسة
الم ّ
عدم ُموافاة المجلس بتقارير دوريّة بشأن النّشاطات التي تقوم بها ُ

5000

ال ِّرياضيّة ،وموجز بحساباتها الماليّة.
8

المحافظة على النِّظام العام واآلداب العا ّمة وقيم وتقاليد الدولة ،أو اإلساءة
عدم ُ

30٫000

ُّ
نصريّة أو العِ رقيّة.
لألديان ،أو
السياسة ،أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو ُ
الع ُ
التدخل يف ِّ
9

ؤسسة ال ِّرياضيّة ألنشطتها
الم ّ
عدم ُ
الحصول على ُموافقة المجلس عند ُمشاركة ُ

5000

ال ِّرياضيّة خارج الدولة.
10

ؤسسة ال ِّرياضيّة
س ِجل
عدم إنشاء ِ
الم ّ
بالمدرِّ بين والكادر الفنّي العامل لدى ُ
ُ
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25

وتحديثه بشكل دوري.
11

ؤسسات
للم ّ
المواصفات والمقاييس الفنّية ُ
عدم اعتماد نظام عمل يتوافق مع ُ

20٫000

ال ِّرياضيّة واألجهزة واألدوات والمرافق األخرى التابعة لها ،وما هو ُمعتمد لدى
الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
المجلس والجهات ُ
12

السجل.
استخدام أي ُمدرِّب أو فنّي غير ُمقيّد يف ِّ

10٫000

13

خصص له.
الم ّ
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة لغير الغرض ُ
استخدام مقر ُ

10٫000

14

الحصول
الم ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة قبل ُ
إنشاء أو استئجار مقر جديد أو التعديل يف مقر ُ

2000

المسبقة على ذلك.
على ُموافقة المجلس ُ
15

ّ
بكافة البيانات التي يطلُبها ،أو عدم تمكين ُم ّ
ختصين
الم
عدم تزويد المجلس
ّ
وظفيه ُ

2000

وس ِجالتها
ؤسسة ال ِّرياضيّة و ُمستنداتها ِ
الم ّ
والمخ ّولين من قبله االطالع على وثائق ُ
ُ
والدُّخول إىل مرافقها.
16

المستلزمات ّ
ؤسسة ال ِّرياضيّة
الم ّ
ومعِ دّات فنّية يف ُ
الضروريّة من أجهزة ُ
عدم توفير ُ

10٫000

المص ّرح لها بها.
لممارسة األنشطة ُ
ُ
17

ؤسسة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً
الصحة
الم ّ
عدم توفير ُمتطلّبات ِّ
والسالمة العا ّمة والبيئة يف ُ
ّ

20٫000

الحكوميّة المعنيّة يف هذا الشأن.
لما هو ُمعتمد لدى المجلس والجهات ُ
18

المساهمة فيها دون
قيام النّادي ال ِّرياضي بإنشاء أي ُم ّ
ؤسسة تجاريّة أو شركة أو ُ

15٫000

المسبقة على ذلك.
ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ
19

3000

ؤسسات ال ِّرياضيّة
الم ّ
عدم االلتزام بالقرارات ّ
الصادرة عن المجلس بشأن حوكمة ُ
وغيرها من القرارات ذات العالقة.

20

والحضور طول ُمدّة
المشاركين يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة
ُ
عدم االلتزام بتأمين سالمة ُ

10٫000

الحكوميّة المعنيّة،
الفعاليّة ال ِّرياضيّة ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى المجلس والجهات ُ
بما يف ذلك توفير خدمات اإلسعاف.
21

24

25
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المشاركين
استخدام أي أدوات أو مواد قد تُش ِّكل خطرا ً على البيئة ِ
وص ّحة وسالمة ُ
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والحضور يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة.
ُ
22

ُّ
المعتمدة
بالمخالفة
استخدام اسم وشعار وعالمة الفعاليّة ال ِّرياضيّة،
للشروط ُ
ُ

3000

لدى المجلس يف هذا الشأن.
23

بالمخالفة ُّ
المعتمدة لدى المجلس يف هذا الشأن.
للشروط ُ
استخدام اسم “ديب” ُ

24

المسبقة على
اإلعالن عن الفعاليّة ال ِّرياضيّة دون ُ
الحصول على ُموافقة المجلس ُ

25٫000
5000

ذلك.
25

عدم وضع شعار المجلس بشكل بارز ،وفقا ً ّ
المعتمدة لدى
للضوابط
والمواصفات ُ
ُ

2000

المجلس يف هذا الشأن.
26

المحدّدين ،وفقا ً لما هو ُمحدّد
عدم إقامة الفعاليّة ال ِّرياضيّة يف الزمان والمكان ُ

2000

بالتصريح.
27

والحضور يف الفعاليّة ال ِّرياضيّة إىل أهميّة االلتزام باآلداب
المشاركين
ُ
عدم تنبيه ُ

3000

العا ّمة وأعراف وتقاليد الدولة.
28

عدم تقديم تقرير إىل المجلس عن الفعاليّة ال ِّرياضيّة بعد انتهائها.

2000

29

الصادرة عن المجلس بشأن تنظيم الفعاليّات ال ِّرياضيّة.
عدم االلتزام باألدلة ّ

5000
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