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اجلريدة الر�سمية العدد )990(

مر�ســــوم �ســــلطاين
 رقـــم 2012/57

فـي �ساأن اللجنة الأوملبية العمانية 
واحتـادات اللعبـات الريا�سيـة املنتخبــة 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانـون الهيئات اخلا�ســـــة العاملــة فــــي املجال الريا�ســـي ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـي 
رقم 2007/81 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 
تنظم �سوؤون اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات الريا�سية املنتخبة نظمها الأ�سا�سية 
املعتمــدة من جمعياتها العموميــة ، مبــا يتفــق والنظــام الأ�سا�ســي للجنة الأوملبيــة العمانيــة 
اأو النظام الأ�سا�سي لالحتادات الريا�سية املعتمدين من وزارة ال�سوؤون الريا�سية ، وذلك 
مبا ل يتعار�ض مع النظم الأ�سا�سية للهيئات الريا�سية الدولية املعنية والقوانني النافذة 

فـي ال�سلطنة .
 املــادة الثانيــــة 

دون الإخالل باأي قانون اأو مر�سوم �سلطاين اآخر ، ل ت�سري على اللجنة الأوملبية العمانية 
املجال  فـي  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  قانون  اأحكام  املنتخبة  الريا�سية  اللعبات  واحتادات 
الريا�سي امل�سار اإليه فيما عدا املواد ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 
والفقرتني 5 ، 6 من املادة 29 ، 38 ، 39 ،40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 52 عدا 

الفقرة )6( منها ، واملادة )53( عدا البندين )4 ، 5 ( منها ، واملواد 54 ، 73 ، 74 ( .
املــادة الثالثـــــة 

على رئي�ض جمل�ض اإدارة اللجنة الأوملبية العمانية وروؤ�ساء جمال�ض اإدارات احتادات اللعبات 
الريا�سية املنتخبة اأو من يحلون حملهم موافاة وزارة ال�سوؤون الريا�سية بن�سخة من م�سروع 
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اخلطة وامليزانية ال�سنويني قبل ثالثة اأ�سهر على الأقل من بداية ال�سنة املالية ، كما يجب 
التايل  العام  �سهر مار�ض من  بن�سخة من احل�ساب اخلتامي خالل  الوزارة  عليهم موافاة 

لنتهاء ال�سنة املالية على الأكرث . 
ول يجوز لأجهزة اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات الريا�سية املنتخبة اعتماد 
م�سروع امليزانية ال�سنوية اإل بعد اإقرارها من وزارة ال�سوؤون الريا�سية ، كما ل يجوز لها 
اإجراء اأي تعديل اأو تغيري فـي اأوجه �سرف الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية اإل مبوافقة 

كتابية من تلك الوزارة .

املــادة الرابعـــــة 
على رئي�ض جمل�ض اإدارة اللجنة الأوملبية العمانية وروؤ�ساء جمال�ض اإدارات احتادات اللعبات 
اأحد  فـي  الحتاد  اأو  اللجنة  با�سم  ح�ساب  فتح  حملهم  يحلون  من  اأو  املنتخبة  الريا�سية 
امل�سارف املعتمدة فـي ال�سلطنة ، واإخطار وزارة ال�سوؤون الريا�سية بذلك ، ول يجوز تغيري 

هذا احل�ساب اإل مبوافقة هذه الوزارة .

املــادة اخلام�ســة 
على رئي�ض جمل�ض اإدارة اللجنة الأوملبية العمانية وروؤ�ساء جمال�ض احتادات اللعبات الريا�سية 
املنتخبة موافاة وزارة ال�سوؤون الريا�سية كتابة بجميع امل�ساركات والجتماعات واملع�سكرات 
املر�سودة  املبالغ  واأن  ال�سنوية  خطتها  �سمن  اأنها  من  للتحقق  بها  القيام  قبل  اخلارجية 
لها فـي حدود العتمادات املالية املدرجة فـي ميزانيتها ال�سنوية ، ول يجوز لهذه املجال�ض 
الرتباط مع اأفراد اأو هيئات اأجنبية فـي الداخل اأو اخلارج باأي اتفاقيات اإل بعد موافقة 

تلك الوزارة .

املــادة ال�ساد�ســة 
على رئي�ض جمل�ض اإدارة اللجنة الأوملبية العمانية وروؤ�ساء جمال�ض اإدارات احتادات اللعبات 
الريا�سية املنتخبة اأو من يحلون حملهم التن�سيق امل�سبق مع اجلهة املخت�سة بوزارة ال�سوؤون 
الريا�سية فـي كل ما يتعلق بالعاملني باللجنة والحتادات مبن فيهم من تنظم �سوؤونهــم 
الوظيفيـــة عقود خا�ســة ، ول تعد القرارات التي ت�سدرها والعقــود التــي تربمهــا فـي هذا 

ال�ساأن نافذة اإل بعد اعتمادها من تلك اجلهة .
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املــادة ال�سابعــة 
تخت�ض اللجان املعنية املن�سو�ض عليها فـي النظام الأ�سا�سي للجنة الأوملبية العمانية واحتادات 
اللعبــات الريا�سيــة املنتخبــة دون غريهــا ، بنظـــر املنازعـــات الريا�سيــة والف�سل فيهـــا وفقــــا 
لالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذا النظام ، وتعد القرارات ال�سادرة عنها فـي هذا ال�ساأن 
مبثابــة اأحكــام ل يجـوز الطعن عليهــا اإل باتباع الطريــق الــذي ر�سمــه هــذا النظـــام ووفقــا 

لالإجراءات املبينة فيه .
وفـي تطبيق اأحكام هذا املر�سوم ، تعد منازعة ريا�سية كافة املنازعات املتعلقة بتطبـيق اأحكـام 

النظام الأ�سا�سي للجنة اأو الحتادات امل�سار اإليها ، اأو تف�سري ن�سو�سه .

املــادة الثامنـــة 
 ، ر�سوم  املر�سوم بحالتها وبغري  ال�سابعة من هذا  املادة  فـي  اإليها  امل�سار  اللجان  اإىل  حتال 
الدعاوى التي يكون مو�سوعها منازعات ريا�سية منظورة اأمام اأي جهة ق�سائية بال�سلطنة 

فـي تاريخ العمل بهذا املر�سوم ، ويخطر ذوو ال�ساأن بالإحالة .

املــادة التا�سعـــة 
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة العا�سـرة 
علـــى اللجنـــة الأوملبيـــة العمانيــة واحتــادات اللعبات الريا�سيـــة املنتخبـــة توفيـــق اأو�ساعهــا 
وفقا لأحكام هذا املر�سوم خالل �سنة من تاريخ العمل به ، قابلة للتجديد بقرار من وزير 
ال�سوؤون الريا�سية ، واإىل هذا احلني ي�ستمر العمل فـي �ساأنها بالنظام الأ�سا�سي لكل منها 

مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذا املر�سوم .

املــادة احلادية ع�سرة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 25 من ذي احلجة �سنة 1433هـ 
قابو�س بن �سعيداملوافــــــق : 10 من نوفمبــــــــر �سنة 2012م 

�ســـلطان عـمـــان
 


