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وزارة ال�ضـ�ؤون الريا�ضيـة 

قــرار وزاري 

 رقـم 2016/94

باإ�سهـار الحتـاد العمانـي للريا�سـة املدر�سيـة واعتمـاد نظامـه الأ�سا�سـي

ا�ضتنــادا اإىل املر�ض�م ال�ضلطاين رقم 2004/112 باإنـ�ضاء وزارة لل�ضـــ�ؤون الريا�ضـية وحتديد 

اخت�ضا�ضاتها ، 

واإىل املر�ض�م ال�ضلطاين رقم 2007/81 باإ�ضدار قانــ�ن الهيئات اخلا�ضة العاملة فـي املجال 

الريا�ضي ، 

وبناء على ما تقت�ضيه امل�ضلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

ي�ضهــر االحتـــاد العمانـــي للريا�ضـــة املدر�ضيـــة .

املــادة الثانيــــة

يعتمد النظام االأ�ضا�ضي املرفق لالحتاد العماين للريا�ضة املدر�ضية . 

املــادة الثالـثــــة

ين�ضر هذا القرار فـي اجلريدة الر�ضمية ، ويعمل به من الي�م التايل لتاريخ ن�ضره . 

�ضـدر فـي : 26 / 7 / 1437هـ

املوافـــــق :   4  / 5 / 2016م

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

                                                          وزيـــــــــــــر ال�ضــــــــــ�ؤون الريا�ضيـــــــــة
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النظـام الأ�سا�سـي لالحتـاد العمانـي للريا�سـة املدر�سيـة

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

يكــ�ن للكلمــــات والعبارات التالية - فـي تطبيق اأحكـــام هذا النظـــام - املعنى املبــــني قريـــن 

كل منها ، ما مل يقت�ص �ضياق الن�ص معنى اآخر :

القانــــــــــــــــــــــون : قان�ن الهيئات اخلا�ضة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�ضادر باملر�ض�م 

ال�ضلطاين رقم 2007/81 .

الحتـــــــــــــــــــــاد : االحتاد العماين للريا�ضة املدر�ضية .

ال�زيــــــــــــــــــــــــر : وزير ال�ض�ؤون الريا�ضية .

الوزيــر املختــ�ص : وزير الرتبية والتعليم .

املجـلـــــــــــــــــــــ�ص : جمل�ص اإدارة االحتاد .

املكتب التنفـيذي : املكتب التنفـيذي لالحتاد .

املــادة ) 2 ( 

تاأ�ضـــ�ص االحتــاد العمانـــي للريا�ضة املدر�ضيــــــة فـي عــــام 2016م وقــد اأ�ضهـــر بتاريـخ   /  /      م 

مب�جـــب قرار ال�زير رقم ...../2016 .

 املــادة ) 3 ( 

االحتاد هيئة خا�ضة ذات نفع عام ، ال تهدف اإىل حتقيق الربح .

 املــادة ) 4 ( 

يك�ن املقر الرئي�ضي لالحتاد فـي حمافظة م�ضقط ، ويج�ز اإن�ضاء فروع له فـي املحافظات 

بقرار من ال�زير املخت�ص وبعد م�افقة ال�زير . 
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 املــادة ) 5 ( 

ت�ضري على االحتاد اأحكام القان�ن وهذا النظام والل�ائح والقرارات التي ي�ضدرها ال�زير 

املخت�ص مبا ال يتعار�ص مع اأحكام القان�ن وهذا النظام .

املــادة ) 6 ( 

يتمتع االحتاد باالمتيازات املن�ض��ص عليها فـي القان�ن .

 الف�ســل الثانـــي

اأهــداف الحتــاد واخت�سا�ساتــه

املــادة ) 7 ( 

يهدف االحتــــاد اإىل االآتي :

النه��ص بالريا�ضة املدر�ضية . - 1

ن�ضر الثقافة الريا�ضية واإتاحة فر�ص املمار�ضة الريا�ضية للطلبة .  - 2

اإر�ضاء املبادئ االأ�ضا�ضية لالرتقاء بالريا�ضة املدر�ضية لطالب املدار�ص . - 3

تكريـــ�ص القـيــــم واملبـــادئ الريا�ضيـــة فـي التاأهيل واإعداد اأجيـــال جميـــدة ريا�ضيـــا  - 4

فـي خمتلف الريا�ضات .

مادة  - 5 ومناهج  املدر�ضية  الريا�ضية  االأن�ضطة  واأهداف  غايات  بني  التكامل  حتقيق 

الريا�ضة املدر�ضية .

دعم االأن�ضطة الريا�ضية حتى تك�ن جزءا ال يتجزاأ من الربنامج التعليمي العام . - 6

تعزيز مكانة ال�ضلطنة فـي ال�ضاحة الريا�ضية املدر�ضية خليجيا وعربيا ودوليا . - 7

ت�ثيـق ال�ضلــة مع االحتــادات الريا�ضيــة والهيئــات الريا�ضيـة املدر�ضيــة االإقليميـــة  - 8

والقارية والدولية .

املــادة ) 8 ( 

لالحتاد ، فـي �ضبيل حتقيق اأهدافه ، االخت�ضا�ضات وال�ضالحيات االآتية :

 و�ضع ال�ضيا�ضات الالزمة لالرتقاء بالريا�ضة املدر�ضية فـي كافة املراحل الدرا�ضية . - 1

و�ضع اخلطط والربامج التي ترتبط بها اللجان االأع�ضاء لتحقيق ر�ضالة االحتاد  - 2

فـي العمل على ت�فـري جماالت الرعاية واالأن�ضطة الريا�ضية للطالب .
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 العمـــل على اإعـــداد الكــــ�ادر الريا�ضيــــة ) االإدارية والفنية ( امل�ؤهلــــة لقيـــادة واإدارة  - 3

اأن�ضطة الريا�ضة املدر�ضية .

تنظيم االجتماعات وامل�ؤمترات والندوات وامللتقيات واملهرجانات واللقاءات املتعلقة  - 4

بالريا�ضــة املدر�ضيــة علـــى امل�ضتــــ�ى املحلي والعربي والقـــاري واالإقليمي والدولــــي 

بالتعاون مع الهيئات واالأجهزة املعنية بالدولة .

 تنظيم كافة امل�ضروعات واالأن�ضطة الريا�ضية املختلفة اخلا�ضة باكت�ضاف الطالب  - 5

املجيدين ريا�ضيا وت�فـري الرعاية املتكاملة لهم بالتعاون مع الهيئات واالأجهزة 

املعنية .

القطاع  - 6 فـي  الريا�ضية  امل�ضابقات والبط�الت والدورات  الربامج وتنظيم  تن�ضيق   

املدر�ضي .

دعم  - 7 و�ضائل  االأع�ضاء وبحث  اللجان  الأن�ضطة  امل�ضرتك  التم�يل  تنظيم عمليات   

ميزانيتها وزيادتها .

 التن�ضيــق والتعـــاون مع خمتلــــف الهيئات وامل�ؤ�ض�ضات واالحتادات الريا�ضيـــة بــما  - 8

يحقق تط�ر احلركة الريا�ضية ب�ضكل عام والريا�ضة املدر�ضية ب�ضكل خا�ص .

متثيل ال�ضلطنة فـي خمتلف املحافل الريا�ضية املدر�ضية داخل ال�ضلطنة وخارجها . - 9

اإعداد البح�ث والدرا�ضات املختلفة وتنظيم امل�ؤمترات لبحث وتط�ير الريا�ضة  - 10  

املدر�ضية .

ا�ضت�ضافـــة وتنظيـــم البطــــ�الت والدورات الدوليـــــة بـــعد م�افقــــة وزارة ال�ضــــ�ؤون  - 11

الريا�سية .

 الف�ســـل الثالــــث

  ع�ســويـــة الحتـــــاد 

املــادة ) 9 ( 

يتك�ن االحتاد من اللجان الريا�ضية امل�ضهرة ب�زارة الرتبية والتعليم . 

املــادة ) 10 ( 

يلتزم ع�ض� االحتاد باالآتي :
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احرتام القان�ن وهذا النظام والل�ائح الداخلية لالحتاد . - 1

 تنفـيذ قرارات املجل�ص ، وما ي�ضدر عن جلانه املختلفة . - 2

 احرتام القيم الدينية والتقاليد واالأعراف العمانية . - 3

 امل�ضاركة فـي م�ضابقات وبط�الت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية . - 4

املــادة ) 11 ( 

يجــــ�ز للمجل�ص باأغلبيــــة ثلثي اأع�ضائـــه اإ�ضـــدار قــــرار اإ�ضقــــاط ع�ض�يــــة االحتـــاد عــــن اأي 

من اأع�ضائه الأحد االأ�ضباب االآتية :

فقد اأحد �ضروط الع�ض�ية . - 1

خمالفة اأحكام القان�ن اأو هذا النظام اأو الل�ائح ال�ضادرة تنفـيذا الأحكامه وعدم  - 2

ت�ضحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�ص .

 اأن ي�ضدر عن الع�ض� �ضل�ك ال يتفق وكرامة االحتاد ، اأو االحرتام ال�اجب له . - 3

 الف�ســـل الرابــــع

 جمـلــــ�ص الإدارة

املــادة ) 12 ( 

يت�ىل اإدارة االحتاد ، جمل�ص اإدارة يتك�ن من الرئي�ص ، ونائب الرئي�ص ، واأمني ال�ضــر العام ، 

واأمــــني ال�ضندوق ، وخم�ضـــــة اأع�ضـــاء ، مــــن بينهم اثنان مـــــن وزارة ال�ضــــ�ؤون الريا�ضيــــة ، 

يتــــم تعيينهـــم بقـــــرار من ال�زيــــر طبقـــا ملقتــرح ال�زيــــر املختــــ�ص ، وتك�ن فتــــــرة املجلـــــ�ص 

)4( اأربع �ضن�ات من تاريخ اإ�ضدار القرار .

املــادة ) 13 ( 

ي�ضرتط فـي ع�ض� املجل�ص االآتي :

اأن يك�ن عماين اجلن�ضية ، ومقيما فـي ال�ضلطنة . - 1

اأال يقل �ضنه عن )30( ثالثني �ضنة ميالدية فـي تاريخ التعيني . - 2

اأن يك�ن حمم�د ال�ضرية ، ح�ضن ال�ضمعة . - 3

اأال يك�ن قد �ضبق احلكم عليه بعق�بة جناية اأو بعق�بة مقيدة للحرية فـي جرمية  - 4

خملة بال�ضرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .



اجلريدة الر�سمية العدد )1146(

اأال يك�ن حمروما من ممار�ضة حق�قه املدنية بحكم ق�ضائي . - 5

اأن يك�ن رئي�ص جمل�ص االإدارة ونائبه حا�ضلني على م�ضت�ى تاأهيل علمي جامعي .  - 6

اأن يكـــــ�ن اأمـــــني ال�ضندوق حا�ضـــــال على م�ضت�ى تاأهيل علمــــي جامعــي فـــي اأي  - 7

من التخ�ض�ضات ذات العالقة باملجال املايل .

اأن يك�ن اأمني ال�ضر واالأع�ضاء حا�ضلني على م�ضت�ى تاأهيل جامعي فـي تخ�ض�ص  - 8

الرتبية الريا�ضية .

اأال يكـــــ�ن ع�ضــــ�ا فـي اأي هيئــــة ريا�ضيـــة تــم حلهــا مــا مل ميـــ�ص على قــرار احلــــل  - 9

مدة �ضنة كاملة .

املــادة ) 14 ( 

تزول �ضفة الع�ض�ية باملجل�ص الأحد االأ�ضباب االآتية :

انتفاء �ضفته كم�ظف فـي وزارة الرتبية والتعليم ، اأو وزارة ال�ض�ؤون الريا�ضية . - 1

انتهاء فرتة الع�ض�ية . - 2

ال�فاة . - 3

اال�ضتقالة . - 4

ويعترب فـي حكم اال�ضتقالة اإذا تخلف الع�ض� عن ح�ض�ر ثالث جل�ضات عادية متتالية 

اأو اأربع جل�ضات متفرقة خالل العام ، دون عذر كتابي يقبله املجل�ص ، على اأن ي�ضدر 

قرار من جمل�ص االإدارة باعتباره م�ضتقيال . 

املــادة ) 15 ( 

ت�ضقط ع�ض�ية املجل�ص الأحد االأ�ضباب االآتية :

اإذا تخلف فـي الع�ض� اأحد ال�ضروط التي عني على اأ�ضا�ضها . - 1

اإذا ثبت ارتكاب الع�ض� - من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�ضة اأو حتقيق  - 2

اإداري جتريـــه اإحـــدى اللجــان املخت�ضــة باالحتـــاد - ت�ضرفــــا اأو عمـــال اأو امتناعــــا 

عن عمل من �ضاأنه امل�ضا�ص بكرامة االحتاد اأو االإ�ضرار باأم�اله اأو ممتلكاته .

وفـي احلالتني ي�ضدر باإ�ضقاط الع�ض�ية قرار من ال�زير بناء على طلب ال�زير املخت�ص .
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املــادة ) 16 ( 

يجتمــــع املجل�ص بدع�ة من رئي�ضه اأو من يحـــل حملـــه ، وكلمـــــا دعت ال�ضــرورة اأو احلاجـــة 

اإىل ذلك ، على اأال يقل عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�ص عن )12( اثني ع�ضر اجتماعا 

خالل العام .

املــادة ) 17 ( 

ت�جه الدعـــ�ة حل�ضــ�ر االجتمــــاع بخطاب من اأمني ال�ضر ، وذلك قبل م�عـــد االجتمــــاع 

باأ�ضب�عني على االأقل على اأن تت�ضمن الدع�ة حتديد م�عد االجتماع ، ويرفق بها جدول 

االأعمـال واملذكرات اخلا�ضــة بــه ، وذلك فـيما عدا االجتماعات الطارئــة فال تتقيــد بهــذه 

االإجراءات ، وال يك�ن االجتماع �ضحيحا اإال اإذا ح�ضرته االأغلبية املطلقة لالأع�ضاء ، فاإذا 

مل يت�افر هذا الن�ضاب ي�ؤجل االجتماع اإىل جل�ضة اأخرى تعقد خالل اأ�ضب�ع من االجتماع 

االأول ، على اأن يبلغ االأع�ضاء بامل�عد اجلديد ، ويك�ن االجتماع الثاين �ضحيحا بح�ض�ر 

ن�ضف عدد االأع�ضاء على االأقل ، على اأن يك�ن من بينهم الرئي�ص اأو نائب الرئي�ص . 

املــادة ) 18 ( 

ت�ضدر قرارات املجل�ص باالأغلبية املطلقة الأ�ض�ات احلا�ضرين ، واإذا ت�ضاوت االأ�ض�ات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئي�ص .

املــادة ) 19 ( 

يك�ن للمجل�ص كافة ال�ضالحيات الالزمة الإدارة �ض�ؤون االحتاد ، وله ب�ضفة خا�ضة االآتي : 

اإدارة �ض�ؤون االحتاد من جميع الن�احي الفنية واملالية واالإدارية وتنفـيذ اخلطط  - 1

املقررة فـي حدود القان�ن وهذا النظام .

متثيل االحتاد فـي املحافل اخلارجية املتعلقة بالن�ضاط الريا�ضي املدر�ضي . - 2

اإعداد واعتماد التقرير ال�ضن�ي ورفعه اإىل اجلهات املعنية ذات العالقة . - 3

االإ�ضــراف على برامــج اإعـــداد املنتخبـــات ال�طنية املدر�ضيـــة امل�ضاركـــة فـي االأن�ضطـــة  - 4

الريا�ضية داخل ال�ضلطنة وخارجها .

التعاون والتن�ضيق مع خمتلف امل�ؤ�ض�ضات والهيئات الريا�ضية فـي ال�ضلطنة . - 5
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ت�ضكيل جلان فرعية متخ�ض�ضة دائمة اأو م�ؤقتة مل�ضاعدة جمل�ص االإدارة على تنفـيذ  - 6

اخت�ضا�ضاتـــه واعتمـــاد ت��ضياتها ، ويحدد نظـــام عمل هــــذه اللجان ومـــا تبا�ضــــره 

من مهام مب�جب قرارات ت�ضكيلها .

تنظيم الدرا�ضات والدورات اخلا�ضة باإعداد الك�ادر الريا�ضية بالتعاون والتن�ضيق  - 7

مع خمتلف اجلهات املخت�ضة فـي ال�ضلطنة وخارجها .

اعتماد العق�د واالتفاقيات التي تربم با�ضم االحتاد ومتثيله فـي التعاقد والرتا�ضي  - 8

وال�ضلح وغريها من و�ضائل وطرق الف�ضل فـي املنازعات .

 الف�ضل فـي ال�ضكـــاوى واالحتجاجــــات والتظلمات التي تقـــدم اإليــــه مــــن اللجان  - 9

االأع�ضاء طبقا لل�ائح التي ي�ضعها لهذا الغر�ص .

اعتماد ميزانية االحتاد ، واالإ�ضراف على تنفـيذها . - 10

الرت�ضيــح حل�ضــ�ر الفعاليات املختلفة التي تنظمهــــا االحتـــادات املماثلــة مبختــلف  - 11

م�ضت�ياتها .

حتديد امل�ضرف الذي ت�دع فـيه اأم�ال االحتاد . - 12

لتنظيـــم  - 13 الالزمــة  واالإداريـــة  واملاليــة  والفنيـــة  الداخليــة  والل�ائح  النظم  اقرتاح 

�ضــــ�ؤون واأعمــــال االحتاد وتعديلهــــا طبقا حلاجة وطبيعة االأن�ضطـــة ويتـــم العمـــل 

بها من تاريخ اعتمادها من وزير الرتبية والتعليم .

اتخاذ االإجراء املنا�ضب فـيما مل يرد ب�ضاأنه ن�ص فـي اأحكام هذا النظام . - 14

املــادة ) 20 ( 

يخت�ص رئي�ص املجل�ص باالآتي :

متثيل االحتاد فـي عالقاته بالغري واأمام الق�ضاء . - 1

رئا�ضة اجتماعات املجل�ص ، واجتماعات اللجان املختلفة فـي حالة ح�ض�ره . - 2

ت�قيع املرا�ضــالت ذات الطابــع املهــم اأو التــي يـــرى جملــــ�ص االإدارة �ضرورة ت�قيعهـا  - 3

من قبله .

ت�قيع العقـ�د واالتفاقيــات التـي تبـرم با�ضم االحتاد ، وذلك بعــد م�افقــة املجلـــ�ص  - 4

عليها .

الت�قيع على ال�ضيكات واأذونات ال�ضرف مع اأمني ال�ضندوق اأو من يحل حمله . - 5
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املــادة ) 21 ( 

يخت�ص نائب الرئي�ص باالآتي :

1 - ت�يل كافة اخت�ضا�ضات الرئي�ص فـي حالة غيابه .

2 - القيام بكل ما يف��ص فـيه من اأعمال اأو اخت�ضا�ضات من قبل جمل�ص االإدارة .

3 - رئا�ضة اجتماعات املكتب التنفـيذي ، والت�قيع على حما�ضرها .

املــادة ) 22 ( 

يختـــ�ص اأمـــني ال�ضـــر باالآتـــي :

ت�جــيه الدعـ�ة واتخــاذ االإجــراءات والرتتيبــات الالزمة لعقد اجتماعـــات جملــ�ص   - 1

االإدارة واملكتب التنفـيذي واالإ�ضراف على اإعداد وت�ضجيل املحا�ضر .

متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص االإدارة .  - 2

متابعــــة اأعمــــــال اللجـــــان الفرعيـــة والتن�ضيـــق فـيمــــا بينهـــــا ، ورفـــــع ت��ضياتهـــــا   - 3

اإىل جمل�ص االإدارة .

االإ�ضـــــراف على حفـــــظ امللفــــات وال�ضجالت والعقـــ�د وجميـــع ال�ثائــــق وامل�ضتنـــــدات   - 4

الر�ضمية لالحتاد .

الت�قيع على جميع املرا�ضالت ال�ضادرة عن االحتاد عدا التي يرى جمل�ص االإدارة   - 5

�ضرورة ت�قيعها من قبل الرئي�ص .

اإعداد التقرير ال�ضن�ي العام عن اأعمال جمل�ص االإدارة واللجان الفرعية وعر�ضه   - 6

على جمل�ص االإدارة .

الت�قيع مع اأمني ال�ضندوق على اأذون ال�ضرف .  - 7

املــادة ) 23 ( 

يخت�ص اأمني ال�ضندوق باالآتي :

االحتفـــاظ ب�ضلفــة م�ضتدمية يحددها جملـــ�ص االإدارة لل�ضــرف منهــا علــى االأمــــ�ر   - 1

امل�ضتعجلة ، ويج�ز جتديدها بعد ت�ضديدها اأ�ض�ال .

2 - العمل على تنفـيذ القرارات املالية ال�ضادرة عن جمل�ص االإدارة .
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3 - اإعـــــــداد التقريـــــــر املالــــي ال�ضنــــ�ي بالتعــــــاون مـــع اأمــــــــني ال�ضـــــــر العــــام واملت�ضمـــــــن 

" احل�ضاب اخلتامـــي لل�ضنــة املاليـــة املنتهيـــة " وتقريـــر مراقـــب احل�ضابـــات وم�ضــروع 
امليزانيـــة ال�ضن�ية لالحتاد . 

4 - االإ�ضراف على تنفـيذ امليزانية ال�ضن�ية وتقدمي تقارير وبيانات دورية اإىل جمل�ص 

االإدارة عن ال��ضع املايل لالحتاد .

5 - االإ�ضراف على احل�ضابات اخلا�ضة باللجان اأع�ضاء االحتاد .

6 - م�ضك �ضجالت حما�ضبية مب�بة ومنظمة وفق االأ�ض�ل املالية .

7 - حفظ خمتلف االأوراق وال�ثائق املالية اخلا�ضة باالحتاد .

8 - و�ضع اأم�ال االحتاد فـي امل�ضرف الذي يعتمده جمل�ص االإدارة .

9 - االلتزام بق�اعد ال�ضرف وفق اأحكام الالئحة املالية لالحتاد .

الت�قيع مع الرئي�ص واأمني ال�ضر على جميع ال�ضيكات واأذون ال�ضرف وفق ما تن�ص   - 10

عليه مرفقات قرارات ال�ضرف .

االإ�ضـــراف علـــى م�ضت�دعات وخمـــازن االحتاد وتنظيــم عمليـــة التخزيــــن وال�ضـــرف   - 11

واجلرد امل��ضمي وفق االأنظمة املعم�ل بها .

يك�ن م�ض�ؤوال عن اأم�ال االحتاد غري املنق�لة .  - 12

الف�ســل اخلامـــ�ص

حـــل جملـــ�ص الإدارة

املــادة ) 24 ( 

لل�زيــر اأن ي�ضــدر قرارا م�ضببا بحـــل جمـــل�ص االإدارة ، وتعيــني جملـــ�ص اإدارة جديــد طبقـــا 

ملقرتح ال�زير املخت�ص ، وذلك فـي احلالتني االآتيتني :

1 - ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�ضيمة . 

2 - خمالفة اأحكام هذا النظام والل�ائح ذات ال�ضلة . 

بكتاب  االإدارة  باإخطار جمل�ص  املخت�ص  ال�زير  قيام  بعد  اإال  قرار احلل  اإ�ضدار  وال يج�ز 

م�ضجــــل باملخالفـــات املن�ض�بة اإليــــه ، وانق�ضـــاء )30( ثالثني ي�ما من تاريخ االإخطـــار دون 

اأن يق�م جمل�ص االإدارة باإزالة اأ�ضباب املخالفات . 
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املــادة ) 25 ( 

على جمل�ص االإدارة الذي �ضدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�ضليم 

، وال يخل ذلك  اأم�ال االحتاد و�ضجالته وم�ضتنداته وم�ج�داته  املجل�ص اجلديد جميع 

مب�ض�ؤوليتهم الت�ضامنية وال�ضخ�ضية عما �ضدر منهم من قرارات اأو اأفعال . 

املــادة ) 26 ( 

يلتزم املجل�ص اجلديد باإزالة اأ�ضباب املخالفات التي اأدت اإىل حل املجل�ص ال�ضابق . 

الف�ســل ال�ســاد�ص

املكتـــب التنفـيــــذي

املــادة ) 27 ( 

يك�ن لالحتاد مكتب تنفـيذي برئا�ضــة نائب رئي�ص االحتـــاد ، وع�ض�ية كل من اأمني ال�ضر 

واأمني ال�ضندوق ، واثنني من اأع�ضاء جمل�ص االإدارة ، يتم اختيارهما من قبل املجل�ص . 

املــادة ) 28 ( 

يت�لـــى املكتـــب التنفـيذي معاونة املجل�ص فـي تنفـيذ اخت�ضا�ضاتـــه ، ولـــه فـي �ضبيـــل ذلك 

ممار�ضة االآتي : 

درا�ضة امل��ض�عات التي تعر�ص على املجل�ص ، واإعداد تقارير ب�ضاأنها ورفعها اإليه .   - 1

اإبداء ت��ضياته ب�ضاأن م�ضروعات الل�ائح والق�اعد املنظمة ل�ض�ؤون االحتاد ، ورفعها   - 2

اإىل املجل�ص . 

اإبـــداء ت��ضياتــــه ب�ضـــاأن م�ضروعات امليزانية واخلطة ال�ضن�ية واحل�ضـــاب اخلتامـــي   - 3

لالحتاد ، ورفعها اإىل املجل�ص . 

اقرتاح تعيــني وترقيـــة ونقــل العاملـــني باالحتـــاد ، واإبداء الراأي فـي كل مــــا يتعلــــق   - 4

ب�ض�ؤونهم ال�ظيفـية ، ورفعها اإىل املجل�ص . 

درا�ضـــــة امل��ض�عـــات التــي حتــــال اإليـــه من املجلــــــ�ص ، واإعـــــداد تقاريـــــر ب�ضاأنهـــــا ،   - 5

ورفعها اإليه . 
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درا�ضة امل��ض�عات العاجلة التي تدخـــل فـي اخت�ضا�ص املجل�ص ، واإ�ضــدار مــــا يـــراه   - 6

منا�ضبا فـي �ضاأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من اإجراءات فـي احلدود التي يبينها 

النظـــام االأ�ضا�ضـــي والل�ائح والقرارات ذات ال�ضلة وعر�ضهــا على املجلــ�ص فـي اأول 

اجتماع للنظر فـي اعتمادها . 

متابعة تنفـيذ قرارات املجل�ص ، واإعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�ض��ص ، ورفعها   - 7

اإليه . 

االخت�ضا�ضات التي يف��ضه فـيها جمل�ص االإدارة اأو الرئي�ص .   - 8

حت�ضري م�ضروع العق�د واالتفاقات التي تربم با�ضم االحتاد وعر�ضها على جمل�ص   - 9

االإدارة لالعتماد قبل ت�قيعها من قبل رئي�ص االحتاد . 

جمل�ص  على  تعر�ص  اأن  على  ال�ضن�ية  اخلطة  فـي  ال�اردة  غري  االأن�ضطة  اقرتاح   - 10

االإدارة فـي اأقرب اجتماع تال العتمادها . 

املــادة ) 29 ( 

يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل اأ�ضب�عني على االأقل وال تك�ن اجتماعات املكتب 

املطلقة  باالأغلبية  القرارات  االأقل وت�ضدر  اأع�ضائه على  اإال بح�ض�ر ثالثة من  �ضحيحة 

لالأع�ضاء احلا�ضرين وفـي حالة ت�ضاوي االأ�ض�ات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص . 

الف�سـل ال�سابـع

ماليــــة الحتــــاد

املــادة ) 30 ( 

تكـ�ن لالحتاد ميزانية �ضـن�ية ، وح�ضاب ختامي ، يتم اإعدادهما طبقا لالأ�ض�ل املحا�ضبية 

املعتمـــــدة ، وتبـــــداأ ال�ضنــــــة املاليـــــة لالحتــــــاد فـــي االأول مــــن ينايـــــر من كـــــل عـــــام ، وتنتهــــــي 

فـي احلادي والثالثني من دي�ضمرب من العام ذاته . 

املــادة ) 31 ( 

تتك�ن م�ارد االحتاد من االآتي :

1 - ما يخ�ض�ص لالحتاد من ميزانية وزارة الرتبية والتعليم . 

2 - االإعانات احلك�مية . 
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التربعات والهبات وال��ضايــــا ب�ضـــرط اأن يقبلها جملــ�ص االإدارة ، وي�افـــق عليهـــــا   - 3

ال�زير املخت�ص . 

4 - اإيراد احلفالت واملباريات واالإعالنات . 

5 - االإيـــرادات املتن�عـــــة االأخـــرى مثــــــل الدورات واملع�ضكـــرات التدريبيـــة املتخ�ض�ضـــة 

والتي يحددها جمل�ص االإدارة بعد م�افقة ال�زير املخت�ص .

6 - االعتماد املخ�ض�ص لدعم امل�ضروعات الريا�ضية . 

املــادة ) 32 ( 

ت�دع اأم�ال االحتاد النقدية با�ضمه لدى اأحد امل�ضارف املعتمدة ، ويخطر ال�زير ، وال�زير 

املخت�ص با�ضم امل�ضرف ورقم احل�ضاب ، وكذا باأي تغيري يطراأ عليه خالل )7( �ضبعة اأيام 

من تاريخه . 

املــادة ) 33 ( 

يتعني على االحتاد اأن ينفق اأم�اله فـيما يحقق اأهدافه ، وتاأمني م�رد ثابت لتغطية نفقات 

ن�ضاطاته . 

املــادة ) 34 ( 

اأم�ال االحتاد مبا فـيها من املمتلكات الثابتة واملنق�لة وكذلك التربعات والهبات واالإعانات 

وغريها تعترب ملكا لالحتاد ولي�ص الأع�ضائه اأي حـق فـيها . 

املــادة ) 35 ( 

ت�ؤول اأم�ال وممتلكات االحتاد فـي حال حله اإىل وزارة الرتبية والتعليم . 

املــادة ) 36 ( 

يخ�ضع االحتاد للرقابة املالية من قبل اجلهة املخت�ضة ب�زارة الرتبية والتعليم ، ويخطر 

ال�زير مبا ت�ضفر عنه نتائج الفح�ص . 

املــادة ) 37 ( 

يراجع وي�قف احل�ضاب اخلتامي لالحتاد من قبل مدقق ح�ضابات يعينه ال�زير املخت�ص . 
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املــادة ) 38 ( 

يخت�ص مدقق احل�ضابات باالآتي :

فح�ص م�ضتنــدات االحتاد املالية ومراجعة ح�ضاباته ، وفقا الأحكام الالئحـــة املالية   - 1

لالحتاد . 

مراجعـــة اأوجـــه �ضــرف بنـــــ�د امليزانية ال�ضن�ية لالحتـــاد وفقـــا خلطتـــه ال�ضن�يـــة   - 2

املعتمدة . 

مراجعة م�ضروعي امليزانية واحل�ضاب اخلتامي لالحتاد وتدقيقهما قبل عر�ضهما   - 3

على املجل�ص . 

رفع تقرير ل�زارة الرتبية والتعليم عن املركز املايل لالحتاد .   - 4

املــادة ) 39 ( 

اإذا خال مكان مدقق احل�ضابات الأي �ضبــــب من االأ�ضباب ، اأو حال مانــــع بينه وبني مبا�ضرة 

اخت�ضا�ضاته ، يعني رئي�ص املجل�ص بديال عنه . 

الف�ســـل الثامـــن

املحظــــــورات

املــادة ) 40 ( 

ال يجـ�ز لالحتــاد اإن�ضــاء مالعــب ، اأو �ضاالت اأو قاعـــات ، اأو اأي مبـــان اأخـــرى ، اأو ا�ضتكمـــال 

اإن�ضائها اإال بعد احل�ض�ل على اإذن كتابي من ال�زير املخت�ص . 

املــادة ) 41 ( 

يحظر على االحتاد الدخ�ل فـي مراهنات اأو م�ضاربات مالية . 

املــادة ) 42 ( 

ال يج�ز لالحتاد قب�ل اأي اأم�ال اأو م�ضاعدات من اأ�ضخا�ص اأو هيئات يك�ن مقرها خارج 

ال�ضلطنة اأو دفــع �ضيء من اأم�اله لهذه اجلهات اأو االأ�ضخا�ص اإال مب�افقة كتابية م�ضبقة 
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من وزارة ال�ض�ؤون الريا�ضية ، وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتاد من هيئاته الدولية فـيما 

يت�ضل باأن�ضطته ، واملبالغ اخلا�ضة باال�ضرتاكات فـي الهيئات واالأن�ضطة الدولية اخلارجية 

وثمن الكتب والدوريات واملطب�عات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�ضلة بن�ضاطه . 

املــادة ) 43 ( 

ال يج�ز لع�ضـــ� االحتاد اإ�ضـــراك اأي العـــب فـي اأي ن�ضاط ريا�ضي اإال بعد التاأكد من لياقته 

ال�ضحية ، ويجب عليه اإجراء ك�ضف طبـــي دوري على الالعـــب مرة واحدة على االأقل �ضن�يـــا 

للتحقق من ا�ضتمرار لياقته ال�ضحية . 

املــادة ) 44 ( 

ال يجــ�ز لع�ض� املجلـــ�ص امل�ضاركة فـي مباريات االحتاد اأو م�ضابقاته الر�ضمية ، اأو التحكيم 

فـيها . 

الف�ســــل التا�ســــع

اأحكــــام ختاميـــــة

املــادة ) 45 ( 

تنظم �ض�ؤون االحتاد االإدارية واملالية والفنية ، مب�جب ل�ائح ي�ضدرها املجل�ص بعد م�افقة 

ال�زير املخت�ص . 

املــادة ) 46 ( 

يكــــ�ن اأع�ضــــاء املجلــــ�ص م�ض�ؤولني بالت�ضامن فـيمــــا بينهم عــــن كــــل ما ي�ضـــدره املجلــ�ص 

من قرارات وما يربمه من ت�ضرفات ، ويك�ن رئي�ص املجل�ص ون�ابه وكل ع�ض� من اأع�ضاء 

املجلـــــ�ص وجميع العاملني باالتـــحاد - كل فـي حدود اخت�ضا�ضه - م�ض�ؤوال عـــن القـــرارات 

التي ي�ضدرها ، والت�ضرفات التي يربمها ، واالإجراءات التي يتخذها منفردا ، وذلك اإذا كان 

من �ضاأنها االإ�ضرار مب�ضالح االحتاد اأو اأم�اله اأو االإ�ضاءة اإليه . 


