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وزارة ال�ضــ�ؤون الريا�ضيـــة

قـــرار وزاري

رقــــم 152/ 2015

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الئحـة تكريـم املجيديـن فـي املجـال الريا�ضـي

ا�ستنــادا اإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــــم 2004/112 باإنـ�ساء وزارة ال�سـ�ؤون الريا�سـيـــة وحتديــد 

اخت�سا�ساتهــا ، 

واإىل قانــــون الهيئــــات اخلا�ســــة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2007/81 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/57 فـي �ساأن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات 

الريا�سية املنتخبة ، 

واإىل لئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�سي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/231 ، 

واإىل موافقة وزارة املاليـــة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على لئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�سي امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

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

�ضـدر فـي : 6 / 8 / 1436هـ

املوافـــــق : 25 / 5 /2015م

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

                                                              وزيـــــــــــــر ال�ســــــــــ�ؤون الريا�سيـــــــــة 
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تعديــالت علــى بعــ�ض اأحكــام 

الئحـة تكريـم املجيديـن فــي املجـال الريا�ضـي

"امل�ستـــــــــــــــوى الدولــــــــــي"  "امل�ستــــــــــــوى العاملــــــــــــي" عبـــــــــــــارة  اأوال : ت�ستبــــــــــــدل بعبــــــــــــــارة 

اأينمــا وردت فـــي لئحــة تكريـــم املجيديــــن فـــي املجــــال الريا�ســـي امل�ســــار اإليهـــا ، 

كما ي�ستبــدل بنــ�ض البنـــد )4( من املــادة )1( من الالئحة ذاتها البندان الآتيان :

دورات  فـي  امل�ساركة  الدول  بني  الريا�سية  املناف�سات   : االأوملبي  امل�ضتوى   -  4

الألعاب الأوملبية .

البطـولت الدوليـة التي تنظمها الحتادات الدولية  5 - امل�ضتــوى الدولـــي : 

للريا�سات املختلفة .

ثانيا : ي�ستبـــدل بن�ســو�ض املـواد اأرقـــام )7( ، )8( ، )10( ، )13( ، )15( مـــن لئحــــة تكريـــم 

املجيدين فـي املجال الريا�سي امل�سار اإليها الن�سو�ض الآتية :

املــادة ) 7 ( 

مينــح املجيــدون مكافـــاآت مالية وفقا للفئات املبينة باجلداول املرفقة ، �سريطــــة 

ا�سرتاكهــــــم فـــــي بطولــــة اأو دورة اأو م�سابقــــة ل يقـــل عـــدد الـــدول امل�ساركـــة فيهـــا 

عن الن�سب الآتية :

اأ - امل�ستوى الإقليمي )80%( ثمانون باملائة . 

ب - دورة / بطولة غرب اآ�سيا )65%( خم�سة و�ستون باملائة . 

ج - امل�ستوى العربي )55%( خم�سة وخم�سون باملائة .  

د - امل�ستوى القاري )45%( خم�سة واأربعون باملائة .

ويجــــوز منحهــــم مكافــــاأة ل تتجــاوز )50%( خم�سيـن باملائـــة مــن قيمــــة املكافـــــاأة 

املحـــددة باجلداول املرفقة اإذا قل عدد الدول امل�ساركة عن الن�سب املذكورة .
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املــادة ) 8 ( 

 يجوز لالعب املجيد فـي الريا�سات الفردية اجلمع بني اأكرث من مكافاأة فـي حال 

حتقيقه اأكثــر من اإجناز خالل البطولة اأو الــــدورة الريا�سيـــة ، وذلك بــــاأن ت�ســرف 

لــــه خـــالل �ســـنة التكرمي املكافاأة املقررة لأعلى اإجناز حققه بن�سبة )100%( مائة 

باملائة ، ون�سبة )75%( خم�سـة و�سبعـني باملائة من املكافــاأة املقررة لالإجناز الثانـي ، 

ون�ســـبــة )50%( خم�سـني باملائـة من املكافاأة املقررة لباقي الإجنازات التي حققها 

فـي البطولة اأو الدورة الريا�سية ذاتها .

وي�ستثنــى مــن هذه الن�سب الالعب الذي يحقق اإجنازات على امل�ستويني الأوملبي 

اأو الدولـــي ، وذلــك بـــاأن متنــح لـــه املكافـــاأة املقـــررة بن�سبـــــة )100%( مائـــة باملائـــة 

عن كل اإجناز يحققه . 

وفـي حالــة ا�ستــراك اأكثــر من لعـــب فـي حتقيق اإجناز واحــد وذلك فـي �سباقات 

جتميـع النقـاط مينح كـــل لعب من الالعبــني - مبـن فيهــم الحتياطــي واملــدرب - 

اأما فـي �سباقات التتابع مينح   ، ن�سبــــة )50%( خم�سني باملائة من املكافاأة املقررة 

الالعبـون - مبن فيهــم الحتياطي واملدرب - قيمة املكافاأة املقررة بن�سبة )%100( 

مائة باملائة لكل منهم .

املــادة ) 10 ( 

ي�سرتط لتكرمي اأع�ساء الأجهزة الفنيـة والإداريـــة للمنتخبــــات الوطنيـــة وفـــرق 

الأنديــــــة واللجـــــان الريا�سيــــة التــي متثــــل ال�سلطنـــة ح�سولهــا علــى مركــز عــــام 

فـي الـــدورة اأو البطولـــة اأو امل�سابقة طبقا للجداول املرفقة ، مع مراعاة ما ياأتي :

- م�سـاعــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــدرب : يجب األ يزيد العدد على )3( ثالثة .

يجــب األ يزيــد العــدد علـــى )2( اثنيــن ، واأن يتوفــر  - الطبــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب : 

لديه موؤهالت علمية وتخ�س�سية .

- اأخ�سائي العالج الطبيعي : يجب اأن يتوفر لديه موؤهالت علمية وتخ�س�سية .

- املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلـك : يجب اأن يتوفر لديه موؤهالت علمية وتخ�س�سية .
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املدرب  ا�ستثناء تكرمي  ، يجوز  ال�سلطنة على مركز عام  وفـي حالة عدم ح�سول 

عنـــد ح�ســول اأحــد لعبـي املنتخـب علـى ميداليـة ذهبيـة اأو ف�سيـة اأو برونزيـة ، 

وذلك مبنحه ن�سبة )50%( خم�سني باملائة من املكافاأة املقررة لأعلى اإجنـاز حققـه 

اأي مـــن الالعبيــن الذيـن اأ�سـرف عليهم فـي تلك الدورة اأو البطولة اأو امل�سابقة ، 

مع مراعاة عدم تكرار املكافاأة .

املــادة ) 13 ( 

للوزير حجب املكافاأة عن املر�سح للتكرمي بناء على تقرير يرفع اإليه من اللجنة 

التكرمي  جلنــة  اأو  املخت�ســة  اللجنة  اأو  الريا�سي  التـحاد  اأو  العمانيــة  الأوملبية 

فـي حــال ثبــوت قيــام املر�ســـــح بتعاطــــي املن�سطات ، اأو ارتكابه اأفعال مت�ض القيم 

والتقاليد والأعراف العمانية ، اأو تتعار�ض مع الروح الريا�سية .

املــادة ) 15 ( 

يجـــوز للوزيــر تكريــم مــن حققـــوا اإجنــازات ريا�سيـــة متقدمـــة ممــن لــــم تتوافــر 

فـي �ساأنهــم بعــ�ض �ســروط التكريــم املن�ســو�ض عليهــا فــي هــذه الالئحــة ، وذلك 

بناء على تو�سية جلنة التكرمي ، على اأن يكون مبلغ املكافاأة �سمن حدود املبالغ 

املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة .

ثالثــا : ي�ساف اإىل املـادة )6( من لئحة تكرمي املجيدين فـي املجال الريا�سي امل�سار اإليها  

بنـد جديـد ن�سـه الآتـي :

 د - اأن يرفق عقد العمل اإذا كان مرافقا للمنتخبات اأو الأندية اأو اللجان الريا�سية 

ب�سفة اإعالمي اأو م�سوؤول مهمات .

رابعــا : تلغــى املــادة )21( مـن لئحـة تكريـم املجيديـن فــي املجـال الريا�سـي امل�سـار اإليهـا .


