
اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

وزارة ال�ضـ�ؤون الريا�ضيـة 

قــرار وزاري 

رقم 2014/139

باإ�ضدار النظام االأ�ضا�ضي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة 

ا�صتنـــادا اإىل املر�صــــوم ال�صلطانــــي رقـــم 2007/81 باإ�صــدار قانـون الهيئــات اخلا�صـة العاملـة 

فـي املجال الريا�صي ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2012/57 فـي �صاأن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات 

الريا�صية املنتخبة ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

 يعمل باأحكام النظام الأ�صا�صي لحتادات اللعبات الريا�صية املنتخبة املرفق .

املــادة الثانيــــة

يجـــب على احتـــادات اللعبات الريا�صية املنتخبة توفيق اأو�صاعها وفق اأحكام النظام الأ�صا�صي 

لحتـــادات اللعبــات الريا�صيـــة املنتخبـة املرفق وذلك فـي ميعـاد غايتــه 31 اأكتوبر 2014م ، 

على اأن ت�صتمر جمال�س اإدارات الحتادات الريا�صية املنتخبة القائمة اإىل نهاية فرتتها .

املــادة الثالـثــــة

يلغـى كــل ما يخالــف هــذا القرار والنظــام الأ�صا�صــي لحتادات اللعبات الريا�صيــة املنتخبــة 

املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�ضـدر فـي : 17 / 6 / 1435هـ

املوافـــــق : 17 / 4 /2014 م

�ضعد بن حممد بن �ضعيد املر�ضوف ال�ضعدي

                                                                               وزيـــــــــــــر ال�صــــــــــوؤون الريا�صيـــــــــة



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

النظام االأ�ضا�ضي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة

الف�ضــل االأول

تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

يكـــون للكلمــات والعبـــارات التاليـــة - فـي تطبيـــق اأحكــام هذا النظــام - املعنـى املبـــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

1 - الـــــــــــــــــــــــــــ�زارة : 

وزارة ال�صوؤون الريا�صية .

2 - القانــــــــــــــــــــــــــون :

قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 

2012/57 فـي �صــــاأن اللجنـــة الأوملبية  2007/81 واملر�صـــوم ال�صلطانـــي رقــــم  رقــــم 

العمانية واحتادات اللعبات الريا�صية املنتخبة .

3 - اللعبــــــــــــــــــــــــــــة : 

اللعبة التي ي�صرف عليها الحتاد .

4 - االحتـــــــــــــــــــــــــاد :

الحتاد العماين امل�صهـــر طبقا للقانون .

5 - املجـلــــــــــــــــــــــــــ�س :

جمل�س اإدارة الحتاد .

6 - املكتــــب التنفيــذي :

املكتب التنفيذي لالحتاد .

7 - االحتـــاد الدولـــــي :

الحتاد الدويل للعبة التي ي�صرف عليها الحتاد .
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8 - املنازعة الريا�ضية :

كــــل منازعــــة تتعلـــق بتطبيـــق اأحكـــام القانـــون ، وهـــذا النظـــام واللوائــــح املنفــــذة 

لأحكامه ، اأو تف�صريها .

9 - جلنة التحكيم الريا�ضـي :

اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�صية .

املــادة ) 2 ( 

الحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام ، ل تهدف اإىل حتقيق الربح .

 املــادة ) 3 ( 

يتمتع الحتاد بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل املايل والإداري فـي حدود اأحكام القانون .

املــادة ) 4 ( 

يكون املقر الرئي�صي لالحتاد فـي حمافظة م�صقط ، ويجوز اإن�صاء فروع له فـي املحافظات ، 

وفقا ملا يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 5 ( 

ت�صري علـى الحتــاد اأحكـــام القانـــون وهذا النظام ونظامـــه الأ�صا�صـــي املعتمـــد من جمعيتـــه 

العمومية ولوائــح الحتاد الدويل .

املــادة ) 6 ( 

يتمتــــع الحتــــاد والعاملــــون فيــــه بالمتيـــازات املن�صـــو�س عليها فــــي القانون ، وفـــي غيـــره 

من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .

الف�ضــل الثانـــي

اأهـداف االحتـاد واخت�ضا�ضاتـه

املــادة ) 7 ( 

يهدف الحتاد اإىل الآتي :

تنظيم واإدارة �صوؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .  - 1
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العمل على ن�صر اللعبة فـي كافة اأنحاء ال�صلطنة .  - 2

الرتقاء بامل�صتوى الفني للعبة ، ويكون الحتاد هو امل�صوؤول فنيا عن �صوؤون اللعبة   - 3

فـي ال�صلطنة وحده دون غريه فـي حدود القواعد التي يقررها الحتاد الدويل .

 املــادة ) 8 ( 

لالحتاد فـي �صبيل حتقيق اأهدافه ، الخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية : 

و�صـع اخلطـــط والربامج الالزمــة لن�صــر اللعبــة فـي ال�صلطنة ، ورفع م�صتواها ،   - 1

، والقواعد الدولية  وتطويرها فنيا ، مبراعاة الأ�ص�س العلمية والفنية احلديثة 

املعتمدة من الحتاد الدويل .

الإ�صراف على اأع�صائه وو�صع خطط وبرامج ا�صرتاكهم فـي فعالياته واأن�صطته ،   - 2

والإ�صراف على تنفيذ هذه اخلطط وتلك الربامج ومتابعتها .

الواجب  ، وال�صروط  التدريب  املنظمة ل�صوؤون  الأ�ص�س والقواعد والربامج  و�صع   - 3

توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية الأع�صاء .

رعايـــــة القواعــــــد والنظــــم واملبــــادئ الدوليـــة للعبـــة واملحافظـــة عليهــــا والعمـــــل   - 4

، وتنظيم  ، وحماية الهوايات وو�صع القواعد والنظم اخلا�صة بها  على تنفيذها 

�صوؤون الحرتاف فـي حدود القواعد التي ي�صعها الحتاد الدويل .

تنظيم امل�صابقات والبطولت واملباريات بني الأع�صاء ، والإ�صراف على تنفيذها ،   - 5

وو�صع الأ�ص�س والقواعد وال�صروط الالزمة لذلك ، ومنح الألقاب ومراكز الفوز 

واجلوائز اخلا�صة بها .

العاملية  والبطولت  الدورات  فـي  ال�صلطنة  متثل  التي  الوطنية  املنتخبات  اإعداد   - 6

والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطولت اخلا�صة باللعبة ، والإ�صراف 

على تدريبها . 

املباريــــات  فـــي  الأجنبيــة  الفـــرق  مــع  بفرقهـــم  بال�صتـــراك  الت�صريــــح لالأع�صــاء   - 7

مبراعاة   ، ال�صلطنة  خارج  اأو  داخل  تقام  التي  واللقاءات  والبطولت  وامل�صابقات 

اأحكام القانون .
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اإجـــراء البحــوث والدرا�صــات املتخ�ص�صــة فـي �صــوؤون اللعبــة ، وتنظيــم املوؤمتـــرات   - 8

التي تعنى بهذا ال�صاأن وامل�صاركة فيها واإن�صاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�س .

تنظيــــم الن�صـــاط وتن�صيـــق اجلهــود بني الأع�صــاء ، واإبــداء الـــراأي والتوجيـــه لهم ،   - 9

والعمل على ت�صوية ما قد ين�صاأ بينهم من خالفات وفقا للقواعد املن�صو�س عليها 

فـي هذا النظام والقواعد التي ي�صعها الحتاد الدويل املخت�س .

متثيل ال�صلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الدولية الريا�صية ، وما يتم تنظيمه   - 10

منها بال�صلطنـة ، بعد التن�صيق مع الوزارة . 

اعتمــــاد قيــــد وت�صجيــــل الالعبـــني فـي الأنديـــة والهيئــات الأع�صـــاء وا�صرتاكهــــم   - 11

فـي امل�صابقــــات املختلفـــة ، وفقـــا للوائــح التي ي�صدرهــا الحتــاد ، والقواعـــد الفنيــة 

التي يقرها الحتاد الدويل .

و�صــع القواعـــد والأ�ص�س املنظمة لال�صتغناء عن الالعبني ، وانتقالهم اإىل اأندية   - 12

ريا�صية اأخرى داخل ال�صلطنة اأو خارجها ، مبراعاة القواعد التي ي�صعها الحتاد 

الدويل .

تعاطــــي  ملكافحـــــة  العمانيـــة  اللجنــة  مع  بالتن�صيـــق  املن�صطـــات  تعاطـــي  مكافحـــة   - 13

املن�صطات ، وتوقيع اجلزاء املنا�صب على املخالفني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة 

من الهيئات الدولية املخت�صة .

للعبة  م�صابقات  اأو  تنظيم بطولت  فـي  الراغبة  للجهات  الالزمة  املوافقات  منح   - 14

على امل�صتوى املحلي اأو الإقليمي اأو القاري اأو العاملي بعد التن�صيق مع الوزارة .

الف�ضـــل الثالـــث

ع�ض�يـــة االحتـــاد

وحقــوق والتـزامات الع�ضويـة

املــادة ) 9 ( 

يتكون الحتاد من الأندية الريا�صية التي متار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة .
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ويجـــوز بقـــرار مـــن اجلمعية العمومية غري العاديـــة باأغلبيــة يحددهـــا النظـــام الأ�صا�صـــي 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية اإ�صافة اأي من الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال 

الريا�صي التي متار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة ، وذلك مبا ل يتعار�س مع النظام الأ�صا�صي 

لالحتاد الدويل .

املــادة ) 10 ( 

ي�صرتط لع�صوية الحتاد الآتي :

1 - اأن يكون النادي م�صهرا طبقا للقانون .

2 - اأن ميار�س اأي ن�صاط يتعلق باللعبة .

3 - �صداد النادي الر�صوم املقررة للع�صوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .

املــادة ) 11 ( 

 يقــــدم الطلــــب من املمثـــل القانونــــي لطالـــب الع�صويـــة اإىل املجل�س بكتـــاب م�صجـــل مرفقــــا 

به ثالث ن�صخ من امل�صتندات الآتية :

بيان مف�صل باملقر واملن�صاآت واملالعب والأن�صطة .  - 1

بيان باأ�صماء اأع�صاء جمل�س اإدارته ، ومنا�صبهم احلالية به .  - 2

بيان باأ�صماء وموؤهالت وخربات الفنيني وامل�صرفني على �صوؤون اللعبة .  - 3

النظام الأ�صا�صي لطالب الع�صوية وقرار �صهره .  - 4

اآخر تقرير �صنوي معتمد للن�صاط ، ون�صخة من امليزانية .  - 5

موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�صوية على الن�صمام لع�صوية الحتاد .  - 6

اإي�صال �صداد ر�صم طلب الع�صوية .  - 7

املــادة ) 12 ( 

تتم درا�صة طلب الع�صوية والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�س عليها فـي النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية . 

املــادة ) 13 ( 

يتمتع ع�صو الحتاد باحلقوق الآتية : 
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1 - ال�صرتاك فـي امل�صابقات والبطولت التي ينظمها الحتاد .

امل�صاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .  - 2

التمتع باخلدمات التي يقدمها اأو يتيحها الحتاد لأع�صائه .  - 3

امل�صاركة فـي امل�صابقات والبطولت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها   - 4

الحتاد .

املــادة ) 14 (

يلتزم ع�صو الحتاد بالآتي : 

احتــــرام القانـــون وهـــذا النظام والنظـــام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمـــد من جمعيتـــه   - 1

العمومية واللوائح الداخلية لالحتاد ، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة 

ال�صادرة من الحتاد الدويل ، وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة اأع�صائه 

والعاملني فيه والالعبني واملدربني واحلكام ووكالئهم ووكالء املباريات بذلك .

تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد ، وقرارات جمل�س اإدارته ، وما ي�صدر   - 2

عن جلانه املختلفة .

�صداد ال�صرتاك ال�صنوي لالحتاد وغريه من الر�صوم الأخرى التي يقررها الحتاد   - 3

نظري ما يقدمه من خدمات لالأع�صاء .

احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .  - 4

امل�صاركة فـي م�صابقات وبطولت الحتاد مع التحلي بالروح الريا�صية .  - 5

ت�صوية املنازعات الريا�صية من خالل اللجان املعنية املن�صو�س عليها فـي النظام   - 6

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

الف�ضـــل الرابـــع

اإ�ضقــاط الع�ضويــة 

املــادة ) 15 ( 

جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد  الأ�صا�صي  النظام  يحددها  التي  بالأغلبية  للمجل�س  يجوز 

العمومية اإ�صدار قرار بتعليق ع�صوية الحتاد عن اأي من اأع�صائه لأحد الأ�صباب الآتية :
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فقد اأحد �صروط الع�صوية .  - 1

عدم �صداد ال�صرتاك ال�صنوي للع�صوية ملدة ثالث �صنوات متتالية .  - 2

من  املعتمد  لالحتاد  الأ�صا�صي  النظام  اأو  النظام  هذا  اأو  القانون  اأحكام  خمالفة   - 3

املخالفة  ت�صحيح  وعدم  لأحكامه  تنفيذا  ال�صادرة  اللوائح  اأو  العمومية  جمعيته 

خالل املدة التي يحددها املجل�س .

4 - اأن ي�صدر عن الع�صو �صلوك ل يتفق وكرامة الحتاد ، اأو الحرتام الواجب له .

ول يجـــوز للمجلـــ�س تعليــــق الع�صويــــة ا�صتنـــادا لأحـــد ال�صببـــني املن�صــــو�س عليهمـــــا 

فـي البندين رقمي )3( ، )4( ، اإل بعد التحقق من ثبوت ما ن�صب للع�صو من خالل 

حتقيق جتريه اجلهات املخت�صة .

ويبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية اآلية البت فـي اإ�صقاط 

الع�صوية والآثار القانونية املرتتبة على قرار تعليق الع�صوية خالل الفرتة من تاريخ 

�صدوره ، وحتى تاريخ البت فـي اإ�صقاط الع�صوية .

املــادة ) 16 (

ل يجـــوز النظر فـي طلب الن�صمام لع�صوية الحتاد املقــدم ممن اأ�صقطت عنــه الع�صويــة ، 

اإل بعد م�صي الأجل الذي يحدده النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

الف�ضـــل اخلامـــ�س

اجلمعيـة العمومـية لالحتـاد

املــادة ) 17 ( 

تتكـــون اجلمعيـــة العموميــة لالتـحاد من اأع�صــاء التــحاد الذيــن تتوفــر ب�صــاأن كـــل منهـــم 

ال�صروط الآتية : 

1 - اأن يكـــون قـــد م�صى علــى ع�صويته �صنة على الأقـــل حتـى تاريـــخ انعقـــاد اجلمعيـــة 

العمومية .
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2 - اأن يكون قد ا�صرتك فـي اإحدى البطولت اأو امل�صابقات اأو الفعاليات التي نظمها 

مبوافقة  فعاليات  اأو  م�صابقات  اأو  بطولت  نظم  اأو   ، ال�صنة  تلك  خالل  الحتاد 

الحتاد فـي ال�صنة ذاتها .

3 - اأن يكون قد �صدد ا�صرتاكات الع�صوية .

املــادة ) 18 ( 

اأع�صاء جمل�س  بني  واحد من  العمومية لالحتاد مندوب  فـي اجلمعية  لكل ع�صو  يكون 

اإدارتــــه ، ول يجـــوز للمنـــدوب اأن يفو�س غيــره فـــي ح�صور اجتماعاتهـــا اأو فـي الت�صويـــت 

على قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .

العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  فـي  وجوبيا  الحتاد  اإدارة  جمل�س  ح�صور  ويكون 

لالحتاد ، ول يكون لأع�صائه حق الت�صويت على قراراتها . 

املــادة ) 19 (

 تخت�س اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :

اعتماد النظام الأ�صا�صي لالحتاد مبا يتفق مع هذا النظام .  - 1

الت�صديق على حم�صر الجتماع ال�صابق .  - 2

النظر فـي املوافقة على تقرير املجل�س عن اأعماله لل�صنة املا�صية وبرامج الأن�صطة   - 3

وخطة العمل لل�صنة املقبلة وتقرير مدقق احل�صابات . 

النظام  ، ويحدد  ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي لالحتاد  امليزانية  اعتماد م�صروعي   - 4

الأ�صا�صـــي لالتـحاد املعتمـــد مــن جمعيتـــه العموميــة الإجراءات الالزمـــة فـي حالة 

رف�س اعتماد احل�صاب اخلتامي .   

انتخاب املجل�س ، اأو بع�س اأع�صائه ل�صغل املراكز ال�صاغرة فيه .  - 5

ت�صكيل اللجنة امل�صرفة على النتخابات من بني ممثلي اأع�صاء اجلمعية العمومية   - 6

غيـــــر املر�صحـــــني لع�صويــــة املجلـــ�س ، اأو من غريهـــم من اخلبــــراء واملتخ�ص�صـــــني 

فـي املجال الريا�صي . 
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اختيار مدقق احل�صابات ، وحتديد مكافاآته .  - 7

اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفيذي واملدير املايل .  - 8

النظـر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�صاء .  - 9

الخت�صا�صات الأخرى الواردة فـي النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 10

العمومية .

املــادة ) 20 ( 

جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�صنة ، على اأن يكون 

اجتماعها  ويكون   ، املالية  ال�صنة  لنتهاء  التالية  الثالثة  الأ�صهر  خالل  اجتماعاتها  اأحد 

بدعوة من رئي�صها بخطاب م�صجل لالأع�صاء الذين لهم حق احل�صور والت�صويت ، يحدد 

الأقل  على  يومية  �صحيفة  فـي  الدعوة  تلك  ن�صر  ويجب   ، الجتماع  ومكان  موعد  فيها 

وا�صعة النت�صار ، وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها بفرتة منا�صبة يحددها النظام الأ�صا�صي 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ويرفق بالدعوة ن�صخة من الأوراق الآتية : 

جدول الأعمال .  - 1

احل�صاب اخلتامي عن ال�صنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�صابات .  - 2

تقرير املجل�س عن حالة الحتاد الإدارية واملالية ، واأن�صطته املختلفة عن ال�صنة   - 3

املنتهية ، وم�صروع الأن�صطة املختلفة لل�صنة املقبلة .

م�صروعي اخلطة وامليزانية التقديرية لل�صنة املالية املقبلة .  - 4

املقرتحات املقدمة من الأع�صاء .  - 5

املــادة ) 21 ( 

اإذا ت�صمـــن جـــدول اأعمـــال اجلمعيـــة العموميـــة العاديـــة لالحتــاد بنــدا خا�صـــا بانتخـــاب 

املجل�س ، اأو بع�س اأع�صائه ل�صغل املراكز ال�صاغرة فيه ، فيجب ت�صمني الدعوة ما يفيد فتح 

باب الرت�صح لع�صوية املجل�س وتلقي الطلبات خالل امليعاد املنا�صب الذي يحدده النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .
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املــادة ) 22 (  

يجب على رئي�س املجل�س اإخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع مرفقا به ن�صخة 

املخت�صني  اأن توفد مندوبا عنها من موظفيها  ، وللوزارة  اأعمالها ومرفقاته  من جدول 

حل�صور الجتماع ، واإبداء الراأي فـي امل�صائل املتعلقة بتحديد اأوجه �صرف الدعم احلكومي 

دون اأن يكون له حق الت�صويت .

املــادة ) 23 ( 

، ويجوز للجمعية العمومية  يلتزم ع�صو الحتاد بح�صور اجتماعات جمعياته العمومية 

الأ�صا�صي  النظام  يبينه  الذي  النحو  على  وذلك   ، احل�صور  عن  املتخلف  الع�صو  معاقبة 

لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 24 ( 

يحظــــر على منــــدوب ع�صـــو اجلمعيــة العمومية لالحتاد ح�صور اجتماعاتهــا اإذا كــان لــــه 

اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �صخ�صية فـي مو�صوع 

مدرج فـي جدول اأعمال هذا الجتماع ، ولع�صو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة اإيفاد 

مندوب اآخر حل�صور هذا الجتماع  .

املــادة ) 25 ( 

مع عدم الإخالل باأي حكم خا�س فـي هذا النظام ، يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد 

العمومية  الالزم ل�صحة اجتماعات جمعياته  القانوين  الن�صاب   ، العمومية  من جمعيته 

واأغلبية اإ�صدار قراراته .

املــادة ) 26 ( 

اأعمالها  جدول  اإمتام  دون  اأ�صباب  اأي  وحالت   ، �صحيحة  العمومية  اجلمعية  انعقـدت  اإذا 

الأ�صا�صي لالحتاد  النظام  ، ويحدد  التي �صدرت عنها �صحيحة ونافذة  القرارات  اعتربت 

املعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة انعقاد الجتماع لإمتام 

جدول الأعمال .
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املــادة ) 27 ( 

يكــــون الت�صــويـــت فـي اجلمعيـــات العمومية علنيـــــا ، فيمـــا عـــدا انتخابـــات ع�صويـــة املجلـــ�س 

اأو �صغل املراكز ال�صاغرة فيه فيكون �صــريا .

املــادة ) 28 ( 

اإذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب 

الأ�صا�صي  النظام  يحددها  التي  الفرتة  اآخر لالجتماع خالل  املجل�س حتديد موعد  على 

الحتاد  مبقر  ظاهر  مكان  فـي  عنه  والإعالن   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

والن�صر عنه بالو�صائل املنا�صبة ، واإخطار الأع�صاء والوزارة بذلك ، ول يجوز فـي هذه احلال 

اإجراء تعديل فـي جدول الأعمال ، اأو اأ�صماء اأو حالة املر�صحني لع�صوية املجل�س .

املــادة ) 29 ( 

جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ، بدعوة من املجل�س كلما اقت�صى الأمر 

، يحدده  اأع�صائها ممن لهم حق احل�صور  اأو بناء على طلب مكتوب من عدد من   ، ذلك 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، ويبني فيه �صبب تلك الدعوة .

فاإذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة خالل امليعاد الذي يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد 

املعتمد من جمعيته العمومية ، توىل توجيه الدعوة مقدمو الطلب على نفقة الحتاد ، 

وذلك مبراعاة الإجراءات واملواعيد ذاتها املن�صو�س عليها فـي املــادة )20( من هذا النظام .

املــادة ) 30 ( 

تخت�س اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي : 

البت فـي �صحب الثقة من املجل�س .  - 1

اإ�صقاط الع�صوية عن املجل�س اأو اأحد اأع�صائه .  - 2

تعديل اأو اإلغاء قرارات املجل�س .  - 3

تعديل النظام الأ�صا�صي لالحتاد .  - 4

البت فـي اإ�صقاط ع�صوية الحتاد عن الأندية الأع�صاء به .  - 5

الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 6

العمومية .
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املــادة ) 31 ( 

اإذا خلت بع�س الأماكن باملجل�س ب�صبب ال�صتقالة اأو اإ�صقاط الع�صوية اأو الوفاة اأو ب�صبب 

زوال الع�صوية لأي �صبب من الأ�صباب ، دون اأن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب القانوين 

الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س ، وجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد 

لإجراء النتخابات ل�صغل الأماكن ال�صاغرة ، وفقا لالإجراءات واملواعيد التي يبينها النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، وتكون فرتة الع�صو املنتخب هي الفرتة 

املكملة لفرتة �صلفه فـي املجل�س .

اأما اإذا ا�صتقال املجل�س اأو عدد من اأع�صائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب القانوين 

الـالزم ل�صحـة انعقــاده ، يبني النظام الأ�صا�صــي لالحتاد املعتمــد من جمعيتــه العمومية 

اآلية ت�صيري العمل بالحتاد واإجراءات ومواعيد انعقاد اجلمعية العمومية لتخاذ ما تراه 

منا�صبا .

املــادة ) 32 ( 

يــــراأ�س اجتماعــــات اجلمعيـــة العموميـــة لالحتــاد رئــي�س املجلـ�س ، اأو نائبـه فـي حالــة غيابه 

اأو وجود مانع لديه يحول دون ممار�صة اخت�صا�صاته ، ويتوىل اأمني ال�صر اأو املدير التنفيذي 

لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�صراف على حترير حما�صر اجتماعاتها .

ويحـــدد النظــــام الأ�صا�صــــــي لالحتـــاد املعتمــــــد مــــــن جمعيتـــــــه العموميــــــة مـــــن يتـــــــراأ�س 

حترير  على  والإ�صراف  العمومية  للجمعية  الإدارية  الأعمال  يتوىل  ومن   ، الجتماعات 

حما�صـــر اجتماعاتــهــــا فـــي حالـــة غيـــاب املخت�صــني ، اأو وجــود مانــع يحــول دون ممار�صـــة 

اخت�صا�صاتهم .

املــادة ) 33 ( 

ل يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غـري امل�صائل املدرجة بجدول اأعمالها ، ويحدد النظام 

الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد واإجراءات النظر فـي املو�صوعات 

التي �صيتم عر�صها على اجلمعية العمومية .
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املــادة ) 34 ( 

مـــع عـــدم الإخـــالل باأي حكـــم خـــا�س فـي هذا النظـــام ، ت�صـري علـــى اجلمعيــة العموميـــة 

غري العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية .

املــادة ) 35 ( 

يجـــب علـــى رئيـــ�س اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد موافـــاة الـــوزارة بن�صخــة مـــن حما�صـــر 

اجتماعاتها فـي مدة ل جتاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ الجتماع .

 الف�ضـــل ال�ضـــاد�س

املجلـــــــــ�س

املــادة ) 36 ( 

يتوىل اإدارة الحتاد ، جمل�س اإدارة منتخب ي�صكـل من عدد ل يقل عن )7( �صبعة اأع�صـاء ، 

ول يزيد على )12( اثني ع�صر ع�صوا من بينهم الرئي�س ، وذلك على النحو الذي يبينه 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 37 ( 

يتـــم انتخـــاب اأع�صــــاء املجلـــ�س بالقرتاع ال�صـــري املبا�صــر ، مــن قبــل اجلمعيـــة العموميـــة 

لالحتاد ، وتكون فرتة املجل�س )4( اأربع �صنوات من تاريخ اإعالن نتيجة النتخاب .

املــادة ) 38 ( 

يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية قواعد واإجراءات انتخابات 

املجل�س .

املــادة ) 39 ( 

ي�صرتط فـي املرت�صح لع�صوية املجل�س الآتي :

اأن يكون عماين اجلن�صية ومقيما فـي ال�صلطنة .  - 1

اأن يكون ع�صوا فـي النادي اأو الهيئة ع�صو الحتاد .  - 2
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طلب  تقدمي  تاريخ  فـي  ميالدية  �صنة  وع�صرين  خم�س   )25( عن  �صنه  يقل  األ   - 3

الرت�صح ، ويثبت ال�صن ب�صهادة امليالد اأو �صهادة تقدير ال�صن املعتمدة من اجلهة 

الطبية املخت�صة بال�صلطنة .

اأن يكون حممود ال�صرية ، ح�صن ال�صمعة .  - 4

األ يكون قد �صبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية   - 5

خملة بال�صرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

األ يكون حمروما من ممار�صة حقوقه املدنية بحكم ق�صائي .  - 6

اأن يكون حا�صال على م�صتوى تاأهيل علمي ل يقل عن موؤهل دبلوم التعليم العام .  - 7

اأن يكون من بني الالعبني اأو احلكام اأو املدربني للعبة ، اأو لديه خربة فـي اإدارة   - 8

�صوؤون اللعبة باأحد الأندية اأو اإحدى الهيئات الأع�صاء بالحتاد .

األ يكون ع�صوا مبجل�س اإدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�صي مت حلها ،   - 9

ما لــم يكـــن قـــد م�صــــى علـــى قــــرار احلـــــل فــــي تاريـــخ تقديـــم طلـــــب الرت�صــــــح ، 

الفتـــرة التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

األ يكون ع�صوا باإحدى اللجان ذات الخت�صا�س الق�صائي بالحتاد ، اأو م�صوؤول   - 10

عن تدقيق ح�صاباته فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�صح .

ويجـــوز للجمعيـــة العموميـــة غيــر العاديــة لالحتاد اإ�صافة �صروط اأخــرى ، وذلك مبــا 

ل يتعار�س مع لوائح الحتاد الدويل .

املــادة ) 40 ( 

تزول �صفة الع�صوية باملجل�س لأحد الأ�صباب الآتية :

انتهاء فرتة الع�صوية .  - 1

الوفاة .  - 2

ال�صتقالـــــة ، وذلك علـــــى النحــــو الــــذي يبينـــه النظـــام الأ�صا�صـــي لالحتـــاد املعتمــــد   - 3

من جمعيته العمومية .

املــادة ) 41 ( 

ت�صقط ع�صوية املجل�س لأحد الأ�صباب الآتية :
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اإذا تخلف فـي الع�صو اأحد ال�صروط التي انتخب على اأ�صا�صها .  - 1

اإذا ثبت ارتكاب الع�صو - من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة اأو حتقيق   - 2

اإداري جتريه اإحدى اللجان املخت�صة بالحتاد - ت�صرف اأو عمل اأو امتناع عن عمل 

من �صاأنه امل�صا�س بكرامة الحتاد اأو الإ�صرار باأمواله اأو ممتلكاته .

وفـي احلالتني ، ي�صدر باإ�صقاط الع�صوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية 

لالحتاد ، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

املــادة ) 42 ( 

يجتمـــع املجلـــ�س بدعــوة من رئي�صــــه اأو مـــن يحــل حمله ، وكلما دعت ال�صرورة اأو احلاجة 

اإىل ذلك ، ويبــــني النظــام الأ�صا�صـــي لالحتـــاد املعتمـــد من جمعيتــــه العموميــــة عـــــدد مرات 

والن�صاب   ، باملجل�س  العمل  �صري  ونظام   ، الدعوة  توجيه  ومواعيد  واإجراءات   ، الجتماع 

القانونــي الــالزم ل�صحــة انعقـــاده ، وكيفية الت�صويت فيه ، والأغلبيــة الالزمـــة لإ�صـــدار 

قراراته .

املــادة ) 43 ( 

يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �صوؤون الحتاد ، وله ب�صفة خا�صة الآتي : 

ر�صم ال�صيا�صة العامة التي ي�صري عليها الحتاد فـي �صبيل حتقيق اأهدافه .  - 1

و�صع الربامج الالزمة للمو�صم الريا�صي والإ�صراف على تنفيذها .  - 2

الإدارية  الحتاد  �صوؤون  لإدارة  الالزمة  الأعمال  بكافة  والقيام  القرارات  اإ�صدار   - 3

واملالية والفنية والتنظيمية .

اإ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�صوؤون العاملني بالحتاد .   - 4

املوافقة على امل�صاركات اخلارجية لالأندية والهيئات الأع�صاء .   - 5

اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفيذي .  - 6

ت�صكيل ما يراه من جلان من بني اأع�صاء املجل�س اأو من غريهم ، لتنظيم اأعماله ،   - 7

واعتماد قراراتها وتو�صياتها .
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اتخــــاذ الإجـــراءات واإ�ســدار القــرارات الالزمـــة لتنمــية وا�ستثمـــار فائـــ�ض اأمـــوال   - 8

الحتاد ، وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .

اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد ، وتنفيذ قراراتها .  - 9

بحث طلبات الن�سمام لع�سوية الحتاد وعر�سها على اجلمعية العمومية للبت   - 10

فيها .

البـــت فـي ال�سكـــاوى التي تقــدم لالحتــاد من الأنديــة الأع�ساء ، والعمل على حلها   - 11

واإزالة اأ�سبابها .

البت فـي طلبات ا�ستقالة اأع�ساء املجل�ض ، وذلك دون الإخالل بن�ض املــادة )31(   - 12

من هذا النظام .

13 - عر�ض طلبات اإ�سقاط الع�سوية على اجلمعية العمومية غري العادية .

اإ�سدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال الحتاد .  - 14

اإعداد اأ�ســ�ض تنظيـــم �ســـوؤون تدريـب الالعبـــني فـي ال�سلطنـــة وال�ســـروط الواجــــب   - 15

توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .

ال�سنوية لالحتاد متهيدا  اإعداد م�سروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة   - 16

لإقرارهــــا مـــن الــــوزارة ، ثم عر�سهـــا علـــى اجلمعيــة العمومــية العاديــــة لالحتــــاد 

لعتمادها .

اإعــــداد مـــ�سروع التقريـــر ال�سنـــوي عن اأن�سطــــة الحتـــاد ، وعر�ســه علــــى اجلمعيــــة   - 17

العمومية لالحتاد للنظر فيه .

الخت�سا�ســــــات الأخــــــرى التـــي يحددهـــــا النظــــــام الأ�سا�ســـــي لالحتـــــاد املعتمــــــد   - 18

من جمعيته العمومية .

املــادة ) 44 ( 

يخت�ض رئي�ض املجل�ض بالآتي :

متثيل الحتاد فـي عالقته بالغري واأمام الق�ساء .  - 1



اجلريدة الر�سمية العدد )1056(

رئا�صــة جل�صــــات اجلمعيــــة العموميـــة ، واملجلـــ�س ، واجتماعـــات اللجـــان املختلفــــة   - 2

فـي حالة ح�صوره .

، وذلك بعد موافقة املجل�س  توقيع العقود والتفاقيات التي تربم با�صم الحتاد   - 3

عليها .

التوقيع على ال�صيكات واأذونات ال�صرف مع املدير املايل اأو من يحل حمله .  - 4

الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته   - 5

العمومية .

املــادة ) 45 ( 

يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :

فتح ح�صاب م�صرفـي با�صم الحتاد باأحد امل�صارف املرخ�س لها بال�صلطنة ، واإيداع   - 1

اأموال الحتاد به ، واإخطار الوزارة بذلك ، وعدم تغيري هذا احل�صاب اإل مبوافقة 

الوزارة .

موافـــاة الـــوزارة كتابـــة بجميــع امل�صاركـــات والجتماعـــات واملع�صكـــرات اخلارجيـــة   - 2

لالحتــــاد قبــــل القيــــام بهــــا للتحقــــق من اأنهـــا مدرجـــة �صمـــن خطتـــه ال�صنويــــة ، 

واأن املبالغ املر�صودة لها فـي حدود العتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�صنوية 

لالحتاد .

التن�صيـــق امل�صبــــق مع اجلهـــة املخت�صــة بالـــوزارة فيمـــا يتعلـــــق ب�صـــوؤون العاملـــــني   - 3

بالحتاد ، والذين تنظم �صوؤونهم الوظيفية عقود خا�صة .

قبل  لالحتاد  ال�صنويني  واخلطة  امليزانية  م�صروعي  من  بن�صخة  الوزارة  موافاة   - 4

احل�صاب  من  بن�صخة  وتزويدها   ، الأقل  على  اأ�صهر  بثالثة  املالية  ال�صنة  بداية 

اخلتامـــي لالحتــاد خــالل �صهـــر مـــار�س من العــــام التالـــي لنتهــاء ال�صنــــة املاليـــــة 

لإقرارها ، ثم عر�صها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد . 
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موافـــاة الــــوزارة بن�صخـــة مـــن حما�صـــر اجتماعــــات املجلــــ�س فــــي مــــدة ل جتــــاوز   - 5

�صاأنـــه  مـــن  فيمـــا  للنظر  وذلك   ، الجتماع  تاريخ  من  يومــا  ع�صــر  خم�صــة   )15(

التعديـــل فـي اأوجه �صرف الدعم احلكومي اأو فيما اأقرته الدولة للعاملني .

املــادة ) 46 ( 

يحل نائب رئي�س املجل�س حمل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال 

غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�صته تلك الخت�صا�صات اأو قيامه بتلك اللتزامات ، 

وفـي حال تعدد النواب للرئي�س ينعقد الخت�صا�س للنائب الأول ، ثم الذي يليه .

 الف�ضـــل ال�ضابـــع

املكتــب التنفيـــذي

املــادة ) 47 ( 

يجوز اأن يكون لالحتاد مكتب تنفيذي ، يبني النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

ممار�صة  فـي  املجل�س  يعاون   ، قراراته  اإ�صدار  واآلية  فيه  العمل  ونظام  ت�صكيله  العمومية 

اخت�صا�صاته ، وله فـي �صبيل ذلك الآتي :

1 - درا�صة املو�صوعات التي تعر�س على املجل�س ، واإعداد تقارير ب�صاأنها ورفعها اإليه .

2 - اإبداء تو�صياته ب�صاأن م�صروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�صوؤون الحتاد ، ورفعها 

للمجل�س .

اخلتامي  واحل�صاب  ال�صنوية  واخلطة  امليزانية  م�صروعات  ب�صاأن  تو�صياته  اإبداء   -  3

لالحتاد ، ورفعها للمجل�س .

الراأي فـي كل ما يتعلق  واإبداء   ، العاملني بالحتاد  4 - اقرتاح تعيني وترقية ونقل 

ب�صوؤونهم الوظيفية ، ورفعها للمجل�س .

اإليه من املجل�س ، واإعداد تقارير ب�صاأنها ، ورفعها  5 - درا�صة املو�صوعات التي حتال 

اإليه .
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6 - درا�صة املو�صوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�س املجل�س ، واإ�صدار ما يراه 

منا�صبا فـي �صاأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من اإجراءات فـي احلدود التي يبينها 

النظـــام الأ�صا�صــي لالحتــاد املعتمد من جمعيتــه العموميــة وعر�صها على املجل�س 

فـي اأول اجتماع للنظر فـي اعتمادها .

7 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س ، واإعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�س ، ورفعها 

اإليه .

8 - الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

الف�ضــــل الثامــــن

املديـر التنفيــذي واملديــر املايل

املــادة ) 48 ( 

يجــــوز اأن يكـــون لالحتـــاد مديــــر تنفـيــذي ، ومديـــر مالـــي ي�صــــدر بتعيينهمــــا ، وحتديـــــد 

اخت�صا�صاتهما قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .

التنفيذي  املدير  فـي  الواجب توافرها  ال�صروط   ، العاملني بالحتاد  �صوؤون  وتبني لئحة 

واملدير املايل لالحتاد ، وب�صفة خا�صة احلد الأدنى من التاأهيل العلمي واخلربات العملية 

املنا�صبة .

الف�ضـــل التا�ضـــــع

ماليــة االحتــاد

املــادة ) 49 ( 

تكـون لالحتاد ميزانية �صـنوية ، وح�صاب ختامي ، يتم اإعدادهما طبقا لالأ�صول املحا�صبية 

املعتمــــدة ، وتبـــداأ ال�صنـــة املاليـــة لالحتــــاد فــــي الأول من ينايــــر مـــــن كـــل عــــــام ، وتنتهــــــي 

فـي احلادي والثالثني من دي�صمرب من العام ذاته .
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املــادة ) 50 ( 

تتكون موارد الحتاد من الآتي :

1 - الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .

2 - ا�صرتاكات الع�صوية .

3 - اإيــــــرادات املباريــــــات الريا�صيــــــة والأن�صطـــــــة والدعايـــــة والإعـــــــالنات واحلفـــــــالت 

التي يقيمها الحتاد فـي اإطار ممار�صة اأن�صطته وحتقيق اأهدافه .

عائـــدات اأمـــوال الحتــاد وم�صروعاتـــه ال�صتثماريــة مبــا ل يتعـــار�س مــع اأهــــداف   - 4

الحتاد ، اأو اأحكام القانون .

التربعـــات والهبـــات والو�صايــا التي يقبلهـــا املجلـــ�س مبا ل يتعـــار�س مع القانــــون   - 5

واأهداف الحتاد .

املــادة ) 51 ( 

يت�صمن م�صروع امليزانية ال�صنوية بنودا جارية ، وذلك لل�صرف منها على اأن�صطة الحتاد 

املختلفة وكافة �صوؤونه الإدارية وعلى اأعمال ال�صيانة ، وبنودا راأ�س مالية - كلما اقت�صت 

احلاجة - لل�صرف منها على اأعمال الإن�صاءات واملرافق بح�صب طبيعة الن�صاط .

ويجب على رئي�س املجل�س اأو من يحل حملـــه موافاة الوزارة بن�صخة من اخلطة ، وم�صروع 

امليزانية ال�صنويني لالحتاد قبل بداية ال�صنة املالية بثالثة اأ�صهـــر على الأقل لإقرارهما .

ول يجــــوز لالحتـــاد بعـــد اعتمـــاد امليزانيــة اإجراء اأي تعديـــل اأو تغييـــر فـي بنودهـــا املمولـــــة 

من الدعم احلكومي خالل ال�صنة املالية اإل مبوافقة كتابية م�صبقة من الوزارة .

 املــادة ) 52 ( 

 ، فاأكثــــر  ريــــال عمانــــي  األـــــف  ال�صنويــــة )50٫000( خم�صــــني  بلغــت ميزانيـــــة الحتــــاد  اإذا 

مرخ�س  ح�صابات  مدقق  مبعرفة  اخلتامي  ح�صابه  وتدقيق  مراجعة  الحتاد  على  تعـــني 

بقرار من اجلمعية  تعيينه وحتديد مكافاأته  يتم   ، واملراجعة  املحا�صبة  له مبزاولة مهنة 

العمومية لذات فرتة املجل�س .
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املــادة ) 53 ( 

يخت�س مدقق احل�صابات بالآتي :

فح�س م�صتندات الحتاد املالية ومراجعة ح�صاباته ، وفقا لأحكام الالئحة املالية .  - 1

مراجعــــة اأوجـــه �صــرف بنـــود امليزانيــــة ال�صنوية لالحتـــاد وفقــــا خلطتـــه ال�صنويــــة   - 2

املعتمدة .

مراجعة م�صروعي امليزانية واحل�صاب اخلتامي لالحتاد وتدقيقهما قبل عر�صهما   - 3

على املجل�س .

4 - رفع تقرير للجمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .

5 - الخت�صا�صات الأخرى التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته 

العمومية .

املــادة ) 54 ( 

اأو حال مانع بينه وبني مبا�صرة  اإذا خال مكان مدقق احل�صابات لأي �صبب من الأ�صباب ، 

اخت�صا�صاته ، يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�صابات اآخر وحتديد مكافاأته ، على 

اأن يتم عر�س الأمر على اأول جمعية عمومية لإقراره اأو اختيار مدقق ح�صابات اآخر .

ممار�صة  فـي  اجل�صيم  اإهماله  اأو  خطئه  ثبوت  حال  فـي  احل�صابات  مدقق  عزل  ويجوز 

اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .

املــادة ) 55 ( 

 يلتزم رئي�س الحتاد واملدير املايل اأو من يحل حملهما باإنفاق اأموال الحتاد فيما يحقق 

اأهدافه التي اأن�صئ من اأجلها ، وللمجل�س اأن ي�صتغل فائ�س هذه الأموال فـي اأعمال حمققة 

الربح ل�صمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون ، وهذا النظام والنظام الأ�صا�صي 

ممار�صة  على  بال�صلب  ذلك  يوؤثر  األ  �صريطة   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

اأن�صطته الأ�صا�صية . 
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الف�ضــــل العا�ضــــر

املحظــــورات

املــادة ) 56 ( 

ا�صتكمال  اأو   ، اأخرى  اأي مبان  اأو   ، اأو قاعات  اأو �صالت   ، اإن�صاء مالعب  ل يجوز لالحتاد 

اإن�صائها اإل بعد احل�صول على اإذن كتابي من الوزارة .

املــادة ) 57 ( 

، كما يحظر عليه ال�صماح  اأو م�صاربات مالية  يحظر على الحتاد الدخول فـي مراهنات 

باألعاب القمار اأو تقدمي م�صروبات روحية داخل مقره . 

املــادة ) 58 ( 

ل يجوز لالحتاد قبول اأي اأموال اأو م�صاعدات من اأ�صخا�س اأو هيئات يكون مقرها خارج 

ال�صلطنة اأو دفــع �صيء من اأمواله لهذه اجلهات اأو الأ�صخا�س اإل مبوافقة كتابية م�صبقة 

يت�صــــل  فيــما  الدوليـــة  الحتـــاد من هيئاتـــه  يتلقـــاه  ما  عـــدا  فيمـــا  وذلك   ، الــــوزارة  مـــن 

باأن�صطته ، واملبالغ اخلا�صة بال�صرتاكات فـي الهيئات والأن�صطة الدولية اخلارجية وثمن 

الكتب والدوريات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�صاطه .

املــادة ) 59 ( 

ل يجوز لع�صو الحتاد اإ�صراك اأي لعب فـي اأي ن�صاط ريا�صي اإل بعد التاأكد من لياقته 

ال�صحية ، ويجب عليه اإجراء ك�صف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �صنويا 

للتحقق من ا�صتمرار لياقته ال�صحية .

وين�صئ الحتاد ملفا طبيا لكل لعب يتم اختياره للم�صاركة فـي املنتخبات الوطنية ، ي�صجل 

فيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية ، وما قد يطراأ عليها من تغيري .

املــادة ) 60 ( 

 ل يجوز لع�صو املجل�س امل�صاركة فـي مباريات الحتاد اأو م�صابقاته الر�صمية اأو التحكيم فيها 

اأو العمل بالحتاد مقابل اأجر اأو مكافاأة ، وي�صتثنى من ذلك املحا�صرات والندوات وور�س 
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العمل التي يحا�صر فيها الع�صو ب�صفته خبريا فـي �صوؤون اللعبة وذلك وفقا للقواعد التي 

الأ�صا�صي  والنظام  النظام  وهذا  القانون  اأحكام  يتعار�س مع  الحتاد ومبا ل  عليها  ين�س 

ع�صو  تعوي�س  اإمكانية  ذلك  من  ي�صتثنى  كما   ، العمومية  جمعيته  من  املعتمد  لالحتاد 

املجل�س عن النفقات التي يتكبدها نظري ممار�صته لأعماله بالحتاد .

الف�ضل احلادي ع�ضر

التحكيم الريا�ضي

املــادة ) 61 ( 

 ، الأع�صاء  من  فردي  عدد  من  ت�صكل   ، الريا�صي  للتحكيم  اأكرث  اأو  جلنة  بالحتاد  تن�صاأ 

وتخت�س دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�صية .

وتبني لئحة التحكيم الريا�صي عدد اأع�صائها الأ�صليني والحتياطيني ، وال�صروط الالزم 

توافرها فيهم ، وكيفية تعيينهم و�صماناتهم وقواعد تنحيهم ، وردهم وخما�صمتهم ومدة 

اتباعها  الواجب  الإجرائية  والقواعد   ، الع�صوية  تلك  انتهاء  واأ�صباب   ، فيها  ع�صويتهم 

اأمامهــــا ، ونظـــــام جل�صاتهــــا ، ومكــــان انعقادهـــــا ، والقواعــد املو�صوعيـــة واجبــــة التطبيـــــــق 

 ، تنفيذها  وكيفية   ، عليها  الطعن  ، وطرق  ال�صادرة عنها  القرارات  ، وحجية  النزاع  على 

القانون  اأحكام  مع  يتعار�س  ل  وذلك مبا   ، عنها  املتفرعة  التنفيذ  اإ�صكالت  فـي  والف�صل 

واللوائح والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن الحتاد الدويل .

ويجـــوز بقـــرار من املجلـــ�س - بعد التن�صيــق مع اللجنــة الأوملبية العمانيـــة - اإ�صنــاد الف�صــل 

فـــي املنازعـــات الريا�صيـــة املنبثقة عــن هــــذا النظـــام واللوائـــح ال�صـــادرة تنفيـــذا لأحكامــه 

اإىل جلنة التحكيم الريا�صي باللجنة الأوملبية العمانية .

كمـــا يجــــوز بقـــرار من املجلـــ�س ت�صكيـــل جلـــان ذات اخت�صـــا�س ق�صائـــي تختـــ�س بالف�صـــل 

ملا يحدده  وفقا  للعبة  الفنية  بالنواحي  واملتعلقة  الريا�صية  املنازعات  نوع حمدد من  فـي 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية .

املــادة ) 62 ( 

تعد منازعة ريا�صية فـي تطبيق اأحكام هذا النظام ، كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق اأحكام 

النظام الأ�صا�صي لالحتاد اأو تف�صري ن�صو�صه .
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الف�ضـل الثانـي ع�ضـر

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 63 ( 

تنظــــم �صــــوؤون الحتـــاد الإداريـــة واملاليــة والفنيـــة ، مبوجــب لوائح ت�صـــدر وفقا للقواعـــد 

والإجراءات التي يحددها النظام الأ�صا�صي لالحتاد املعتمد من جمعيته العمومية ، ومنها 

لئحة ل�صوؤون العاملني ، ولئحة لل�صوؤون املالية .

املــادة ) 64 ( 

يكــــون اأع�صــــاء املجلــــ�س م�صوؤولـــني بالت�صامـــن فيمـــا بينهــم عن كــل مــا ي�صـــدره املجلـــ�س 

من قرارات وما يربمه من ت�صرفات ، ويكون رئي�س املجل�س ونوابه وكل ع�صو من اأع�صاء 

املجلـــ�س وجميـــــع العاملـــــني بالحتــــاد كـــل فـي حــــدود اخت�صا�صه م�صــوؤول عــــن القـــرارات 

التــــي ي�صدرهــــــا ، والت�صرفـــــــات التـــــي يربمهـــــا ، والإجــــراءات التــــي يتخذهـــــا منفـــــردا ، 

وذلك اإذا كان من �صاأنها الإ�صرار مب�صالح الحتاد اأو اأمواله اأو الإ�صاءة اإليه .


