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قــرار وزاري 

رقم 2014/168

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام 

الالئحـة الإداريـة واملاليـة للمجمعـات الريا�سيـة

ا�ستنــــــادا اإلــــى املر�ســـــوم ال�سلطانــــي رقـــــــم 2004/112 باإن�ســـاء وزارة ال�ســـــــ�ؤون الريا�سيــــــة 

وحتديد اخت�سا�ساتها ، 

واإىل قانـــون الهيئــات اخلا�سـة العاملــة فـي املجال الريا�سي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 81/ 2007 ، 

واإلــــى اللئحــــــــة الإداريــــــــة واملاليـــــــة للمجمعــــــات الريا�سيــــة ال�ســــادرة بالقـــــرار الــــــوزاري 

رقم 2008/177 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�ستبدل كلمة "املجيدين" بكلمة "املتميزين" كما ت�ستبدل عبارة "دائرة �سوؤون املنتخبات " 

اأينمـــا وردتــــا فـي اللئحة الإداريــة واملاليــة للمجمــعات  "دائــرة التميز الريا�سي"  بعبارة 

الريا�سية امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة

ي�ستبــدل بن�ســـو�س املواد اأرقام )6 ، 7 ، 26 ، 27( من اللئحة الإداريـــة واملالية للمجمعات 

الريا�سية امل�سار اإليها ، الن�سو�س الآتية :

املــادة ) 6 ( 

يجوز اإن�ساء مركز للتدريب باملجمع الريا�سي ملمار�سة الأن�سطة الريا�سية . 
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املــادة ) 7 ( 

متنح ع�سوية املركز بناء على طلب كتابي من اجلهة املنفذة ، ومبوافقة ويل اأمر اللعب ، 

وي�سرف لكل لعب بطاقة ع�سوية ملمار�سة الأن�سطة باملركز . 

املــادة ) 26 ( 

يجــوز لكـل مــن  : وزارة الرتبيــة والتعليم ، ووزارة التعليم العالـي ، ووزارة القــوى العاملــة ، 

ووزارة الدفاع ، واحلر�س ال�سلطاين العماين ، و�سرطة عمان ال�سلطانية ، والوزارة امل�سرفة 

على منتخبات ذوي الإعاقة ، النتفاع مبرافق املجمعات الريا�سية باملجان ، وذلك باإقامة 

املباريــــــات الريا�سيـــة وال�ستعـــداد لهـــا ، اأو تنظيـــم النـــدوات وعقـــد الــدورات والدرا�ســــات 

فـي املجالت الريا�سية ، اأو غريها مبا توافق عليه املديرية . 

املــادة ) 27 ( 

تعفــى فئـــة ال�سمـــان الجتماعـــي من الر�سوم املقررة ل�سرتاكـــات الع�سويــة فـي املجمعـــات 

الريا�سية . 

املــادة الرابعــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامــه . 

املــادة اخلام�ســة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�ضـدر فـي : 21 / 7 / 1435هـ

املوافـــــق : 21 / 5 /2014 م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�سوف ال�سعدي

                                                                               وزيـــــــــــــر ال�ســــــــــ�ؤون الريا�سيـــــــــة


