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وزار ال ا ة والريا سة وال�س ا
قرار وزار
رقم 2021/139
باإ س ار ناد ا راأ للريا سة وا إب ا ال ا ـ واع ماد ن ام ا أ�سا�س
ا�سـتنادا اإىل قانون الهي ات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2007/81
و إالـى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب و ديد
اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي
واإىل النظام الأ�سا�سي لالأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم ،2008/124
واإىل موافقة جمل�س الوزراء
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ـــ ـــرر
ا ــاد ا أولــــ
ي�سهر نادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.
ا ــاد ال انيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.
ا ــاد ال ال ــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�سره.
سـ ر ـ 1443 /3 / 10هـ
ا وا ـــــ 2021 /10/ 17
يــ ب ي ـــم ا �س يــ
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
-117-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1414

الن ا ا أ�سا�س لناد ا راأ للريا سة وا إب ا ال ا ـ
ال ســ ا أو
ري ات واأ ا عامة
ا ــاد ) 1
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر
 1الوزار
وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
 2الوزيـر
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب.
 3ال انو
قانون الهي ات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم .2007/81
 4الناد
نادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي.
 5ا ل
جمل�س اإدارة النادي.
 6ال سو ال املة
كل من يقرر املجل�س قبولها ع�سوة فـي النادي.
 7ال سوية ا ماعية
الع�سوية التي يقرر املجل�س منحها للعامالت فـي اجلهات التي تقع فـي نطاق
النادي.
 8ال سو ال اب ة
كل من تكون ع�سويتها تابعة لع�سوية الع�سوة العاملة.
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 9ال سو ا ن س ة
كل من يقرر املجل�س قبولها كع�سوة ومل تكمل �سن  18الثامنة ع�سرة على اأن
تتوافر فـيها ال�سرو الواردة فـي املادة  6من هذا النظام.
 10ال سو ال رية
كل من يقرر املجل�س منحها الرئا�سة الفخرية للنادي اأو الع�سوية الفخرية نظريا
ملا اأدته من خدمات للنادي اأو لأي هي ة خا�سة عاملة فـي املجال الريا�سي والثقافـي
اأو املجتمع.
 11ال سو الريا سية
كل من يقرر املجل�س منحها الع�سوية جلهودها فـي اإحدى الريا�سات.
ا ــاد ) 2
تاأ�س�س نادي املراأة للريا�سة والإبداع الثقافـي واأ�سهر فـي تاري 2021/10/17م مبوجب
القرار الوزاري رقم .2021/139
ا ــاد ) 3
يتمتع النادي بال�سخ�سية العتبارية وبال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود القانون ويكون
مقره حمافظة م�سقط ويجوز فتح فروع له فـي املحافظات ويعترب من الهي ات اخلا�سة
ات النفع العام.
ا ــاد

)4

يهدف النادي اإىل قيق الآتي
 - 1اإتاحة الفر�سة للمراأة ملمار�سة الأن�سطة الثقافـية والريا�سية.
 - 2فـيز دور املراأة فـي املجالت الريا�سية والثقافـية مبا يتالءم مع الحتياجات
الفعلية للمراأة.
 - 3العمل على اإقامة امل�سابقات والبطولت والفعاليات فـي املجالت الثقافـية والريا�سية.
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ال ســ ال انــ
ع سوية الناد وا ايا وا ل امات
ا ــاد

)5

تكون الع�سوية فـي النادي وفقا للف ات الآتية
 - 1الع�سوة العاملة.
 - 2الع�سوية اجلماعية.
 - 3الع�سوة التابعة.
 - 4الع�سوة املنت�سبة.
 - 5الع�سوة الفخرية.
 - 6الع�سوة الريا�سية.
ا ــاد

)6

ي�سرت فـي الع�سوة العاملة الآتي
 - 1اأن تكون امراأة ول تقل �سنها عن  18ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب
الع�سوية.
 - 2األ تكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف
اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اإليها اعتبارها.
 - 3األ تكون قد �سبق اأن اأ�سقطت الع�سوية عنها من اإحدى الهي ات الريا�سية اأو
الثقافـية ما مل يكن قد زال عنها �سبب الإ�سقا .
ا ــاد ) 7
تكون مدة ع�سوية الع�سوة الفخرية فـي النادي  4اأربع �سنوات قابلة للتجديد.
ا ــاد

)8

ل يجوز منح الع�سوية الفخرية فـي النادي لغري العمانيات اإل بعد موافقة الوزارة.
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ا ــاد ) 9
تعفى الع�سوة الفخرية والع�سوة الريا�سية من �سداد ر�سوم الع�سوية.
ا ــاد ) 10
يتم منح الع�سوية التابعة لبنات الع�سوة العاملة ن مل يكملن  10العا�سرة من العمر.
ا ــاد ) 11
تنتقل ع�سوية الع�سوة املنت�سبة اإىل الع�سوية العاملة عند اإكمالها �سن  18الثامنة ع�سرة.
ا ــاد ) 12
يقدم طلب الع�سوية اإلكرتونيا اإىل اإدارة النادي على النمو ج املعد لهذا الغر�س مرفقا به
كافة امل�ستندات املطلوبة مع اإي�سال ب�سداد الر�سم املقرر موقع من اأمينة ال�سندوق وتدرج
اأ�سماء طالبات الع�سوية بح�سب تاري تقدمي الطلب فـي �سجل خا�س.
ا ــاد ) 13
على املجل�س البت فـي طلبات الع�سوية خالل مدة ل تزيد على  30ثالثني يوما ويعد
م�سي هذه املدة دون رد رف�سا له.
ا ــاد ) 14
يجب اأن تخطر مقدمة الطلب بقرار املجل�س خالل  14اأربعة ع�سر يوما من تاري �سدور
قرار املجل�س وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون القرار م�سببا.
ويجوز ملن رف�س طلبها التظلم من قرار الرف�س اإىل الوزارة خالل  14اأربعة ع�سر يوما
من تاري اإخطارها وعلى الوزارة البت فـي التظلم خالل  30ثالثني يوما من تاري
تقدميه ويعد م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.
ا ــاد ) 15
تتمتع ع�سوة النادي باملزايا الآتية
 - 1ا�ستعمال مرافق النادي ومالعبه.
 - 2ال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها اأو يتيحها النادي للع�سوات.
 - 3امل�ساركة فـي امل�سابقات والفعاليات والأن�سطة التي ينظمها النادي.
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ا ــاد

) 16

تلتزم ع�سوة النادي بالآتي
 - 1دخول مبنى النادي فـي املواعيد املحددة.
 - 2التقيد باأحكام النظام واللوائح ال�سادرة تنفـيذا له.
 - 3املحافظة على تلكات النادي ومرافقه.
 - 4تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية واملجل�س وتعليمات اإدارة النادي.
 - 5الوفاء باللتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا لالئحة املالية للنادي.
 - 6احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية والأخالق الريا�سية.
� - 7سداد الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الف ات املقررة لكل نوع من اأنواع الع�سوية.
ا ــاد

) 17

تكون ع�سوة النادي م�سوؤولة عما يقع منها اأو من الع�سوات التابعات لها عن اأي تلف لأي
من تلكات النادي اأو مرافقه ويحدد املجل�س التعوي�س املادي املنا�سب.
ا ــاد

) 18

ت�سقط الع�سوية لأحد الأ�سباب الآتية
 - 1فقد �سر من �سرو الع�سوية.
 - 2عدم �سداد ر�سوم وا�سرتاكات الع�سوية والوفاء باللتزامات املالية ملدة  3ثال
�سنوات متتالية �سريطة اإخطار الع�سوة ب�سرورة ال�سداد.
 - 3خمالفة اأحكام القانون اأو هذا النظام اأو لوائح النادي اأو قرارات اجلمعية
العمومية اأو املجل�س.
� - 4سدور �سلوك ل يتفق مع القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية والأخالق
الريا�سية وكرامة النادي اأو الحرتام الواجب له.
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ا ــاد

) 19

يجوز للمجل�س اأن يقرر اإعادة الع�سوية اإىل الع�سوة التي اأ�سقطت عنها الع�سوية اإ ا كان
الإ�سقا لعدم �سداد الر�سوم وال�سرتاكات والوفاء بامل�ستحقات املالية ل�سبب قاهر �سريطة
اأداء جميع املبال املتاأخرة وفقا لأحكام الالئحة املالية للنادي.
ا ــاد

) 20

ل يجوز للع�سوة التي اأ�سقطت ع�سويتها اأو لورثتها طلب ا�سرتداد اأي ر�سوم اأو ا�سرتاكات
اأو مبال اأو تربعات اأو هبات مقدمة للنادي فـي اأثناء الع�سوية.
ال ســ ال الــ
ا م ية ال مومية
ا ــاد

) 21

تتكون اجلمعية العمومية للنادي من الع�سوات العامالت امل�سددات للر�سوم وال�سرتاكات
والالتي م�ست على ع�سويتهن �سنة واحدة على الأقل حتى تاري انعقاد اجلمعية العمومية.
ا ــاد ) 22
تخت�س اجلمعية العمومية العادية بالآتي
 - 1اعتماد تقرير املجل�س عن اأعماله لل�سنة املا�سية وخطة العمل لل�سنة املقبلة
وتقرير مدقق احل�سابات.
 - 2اعتماد م�سروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع
امليزانية لل�سنة املالية املقبلة.
 - 3انتخاب املجل�س اأو �سغل املراكز ال�سا رة فـيه.
 - 4اختيار مدقق احل�سابات و ديد مكافاأته.
 - 5درا�ســة القرتاح ــات املقدمــة مــن الع�ســوات �سريطة تقدميها قبل  15خم�سة
ع�سر يوما من موعد الجتماع.
 - 6اعتماد حم�سر الجتماع ال�سابق.
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ا ــاد

) 23

جتتمع اجلمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة فـي موعد يتم ديده
من املجل�س خالل  3الثالثة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية ويكون اجتماع اجلمعية
العمومية بدعوة من رئي�سة النادي مبدة ل تقل عن  30ثالثني يوما من تاري الجتماع.
وفـي جميع الأحوال يتم ن�سر الدعوة لجتماع اجلمعية العمومية فـي �سحيفة يومية
وا�سعة النت�سار على الأقل والإعالن عنها فـي مكان اهر فـي النادي وبالن�سر عرب
الو�سائل الإلكرتونية.
وتقوم اأمينة �سر النادي بت�سليم ع�سوات اجلمعية العمومية امل�ستندات والأوراق املتعلقة
بالجتماع.
ا ــاد

) 24

إا ا كان من بني بنود جدول اأعمال الجتماع انتخاب املجل�س اأو �سغل اأي مركز �سا ر فـيه
ففـي هذه احلالة توجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن  45خم�سة واأربعني
يوما ويجب اأن تت�سمن الدعوة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خالل  10ع�سرة اأيام
من تاري توجيه الدعوة على اأن يتم اإرفاق امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح.
ا ــاد

) 25

يجتمع املجل�س خالل � 7سبعة اأيام بعد لق باب الرت�سيح للتحقق من توافر ال�سرو
الالزمة فـي املر�سحات ل�سغل املراكز ال�سا رة فـي اجلمعية العمومية واإخطار الوزارة
باأ�سمائهن ومالحظاته عليهن فـي اليوم التايل من تاري الجتماع ويتم الإعالن عن
اأ�سماء املرت�سحات فـي مقر النادي.
ويجوز ملن اأبديت ب�ساأنها مالحظات التقدم للوزارة برد على تلك املالحظات موؤيدا
بامل�ستندات خالل  3ثالثة اأيام من تاري اإعالن قائمة املر�سحات وتقوم الوزارة بالبت
فـي لك وا�ستبعاد من ل تتوافر فـيهن �سرو الرت�سيح واإخطار النادي بذلك.
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ا ــاد

) 26

يجب على املجل�س الإعالن عن الك�سف النهائي باأ�سماء الع�سوات الالتي يحق لهن
ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية موقعا عليه من اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق فـي لوحة
الإعالنات فـي النادي و لك قبل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية بـ  8ثمانية
اأيام على الأقل وك�سف نهائي باأ�سماء املر�سحات معتمدا من الوزارة ول يجوز التعديل فـي
اأ�سماء اأو بيانات املر�سحات.
ا ــاد ) 27
يجب اإخطار الوزارة بن�سخة من اأوراق الدعوة لعقد اجلمعية العمومية بنوعيها فـي تاري
الإعالن اته.
ويجوز للوزارة اأن توفد ثلة عنها حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية والإ�سراف على
اإجراءاته ولها اأن تبدي راأيها دون اأن يكون لها حق الت�سويت.
ا ــاد

) 28

يجب على النادي اإخطار الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خالل مدة
ل تتجاوز  15خم�سة ع�سر يوما من تاري الجتماع وللوزارة اإعالن بطالن اأي قرار
ي�سدر باملخالفة لأحكام القانون اأو هذا النظام اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا له.
ا ــاد

) 29

ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأ لبية املطلقة لع�سواته فاإ ا
مل تتوافر هذه الأ لبية يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�س اليوم اأو فـي املوعد الذي
يحدده املجل�س خالل  15خم�سة ع�سر يوما على الأك من تاري الجتماع الأول.
ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد ع�سوات اجلمعية العمومية على الأقل
ف إا ا مل تتوفر هذه الأ لبية فـي الجتماع الثاين تقوم الوزارة بتكليف املجل�س مبمار�سة
اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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ا ــاد ) 30
فـي حالة عدم انعقاد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب القانوين وكان
�سمن جدول اأعمالها انتخاب املجل�س يعني الوزير جمل�س اإدارة موؤقتا من بني الع�سوات
العامالت ملدة ل تزيد على �سنة واحدة ويفو�س هذا املجل�س فـي اخت�سا�سات اجلمعية
العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها لنتخاب املجل�س.
ا ــاد ) 31
ت�سكل جلنة لالإ�سراف على انتخابات املجل�س وفرز الأ�سوات من بني ع�سوات اجلمعية
العمومية ري املر�سحات فـي النتخابات وبح�سور ثلة عن الوزارة و لك وفقا
لالإجراءات والقواعد املحددة فـي لئحة انتخابات النادي.
ا ــاد ) 32
تلتزم ع�سوة اجلمعية العمومية بح�سور اجتماعاتها ويجوز للجمعية العمومية فر�س
رامة مالية على الع�سوة املتخلفة عن احل�سور وفقا ملا دده الالئحة املالية للنادي اأو
حرمانها من امل�ساركة فـي بع�س اأن�سطة النادي اإ ا كان عدم ح�سورها لغري �سبب مقبول.
ا ــاد ) 33
يحظر على ع�سوة اجلمعية العمومية ح�سور اجتماعاتها اإ ا كان لها اأو لزوجها اأو لأحد
اأقاربها اأو اأ�سهارها حتى الدرجة الرابعة م�سلحة �سخ�سية فـي مو�سوع مدرج فـي جدول
اأعمال لك الجتماع.
ا ــاد ) 34
إا ا كان انعقاد اجلمعية العمومية للنادي �سحيحا وحالت اأ�سباب دون اإ ام جدول الأعمال
اعتربت القرارات التي �سدرت عنها �سحيحة ويوؤجل الجتماع جلل�سة اأخرى ددها
اجلمعية العمومية اأو املجل�س على اأن تبل ع�سوات اجلمعية العمومية باملوعد اجلديد.
ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرت اأ لبية خا�سة ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة
ما ي�سدر عن اجلمعية العمومية من قرارات اإ ا قل عدد الع�سوات احلا�سرات عن العدد
الذي بد أا به الجتماع �سحيحا ما مل يقل عددهن وقت الت�سويت عن ربع عدد الع�سوات
الالتي بداأ الجتماع بهن.
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ا ــاد ) 35
ت�سدر اجلمعية العمومية العادية للنادي قراراتها بالأ لبية املطلقة لأ�سوات الع�سوات
احلا�سرات اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب املجل�س فـيكون الرتجيح ملن يح�سل على اأك
عدد من الأ�سوات و إا ا ت�ساوت ع�سوتان اأو اأك فـي عدد الأ�سوات تتم اإعادة الت�سويت
بينهن ف إا ا ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهن لتحديد الع�سوة الفائزة
و إا ا كان عدد املر�سحات للمجل�س اأو ل�سغل اأي مركز فـيه م�ساويا للعدد املطلوب يعلن
فوزهن بالتزكية دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات.
ا ــاد

) 36

يجب على كل ع�سوة فـي اجلمعية العمومية اأن تثبت فـي ورقة النتخاب العدد املطلوب
انتخابه من املر�سحات لع�سوية املجل�س واإل اعترب ت�سويتها باطال.
ا ــاد

) 37

يكون الت�سويت فـي اجلمعية العمومية ح�سوريا وعلنيا فـيما عدا النتخابات فـيكون
الت�سويت فـيها �سريا ول جتوز الإنابة فـي ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية اأو فـي الت�سويت.
ا ــاد ) 38
جتوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ري عادي كلما اقت�ست ال�سرورة لك اأو بناء
على طلب من ربع عدد الع�سوات فـي اجلمعية الالتي لهن حق احل�سور اأو من الوزارة مع
بيان اأ�سباب عقد الجتماع.
وعلى املجل�س اأن يقوم باتخا الإجراءات الالزمة وعقد الجتماع خالل  15خم�سة ع�سر
يوما من تاري الطلب فاإ ا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية فاإنه يجوز للوزارة
دعوتها على نفقة النادي وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذا
النظام.
وت�سري فـي �ساأن اجلمعية العمومية ري العادية الإجراءات اتها اخلا�سة باجلمعية
العمومية العادية.
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ا ــاد

) 39

تخت�س اجلمعية العمومية ري العادية بالآتي
 - 1اإ�سقا الع�سوية عن كل اأو بع�س ع�سوات املجل�س مبوافقة ثلثي الع�سوات احلا�سرات.
 - 2تعديل اأو اإلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأ لبية املطلقة للحا�سرات.
 - 3تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الع�سوات احلا�سرات �سريطة موافقة
الوزارة على لك.
ا ــاد ) 40
اإ ا اأ�سقطت اجلمعية العمومية ري العادية الع�سوية عن بع�س ع�سوات املجل�س مبا ل يخل
بالأ لبية ففـي هذه احلالة تتخذ اإجراءات دعوة اجلمعية العمومية العادية ل�سغل الأماكن
ال�سا رة خالل  15خم�سة ع�سر يوما.
و إا ا اأ�سقطت ع�سوية املجل�س كله تعني اجلمعية العمومية ري العادية جلنة موؤقتة من )5
خم�سة اأ�سخا�س مدتها  3ثالثة اأ�سهر تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة لنتخاب املجل�س
قبل نهاية هذه املدة وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�س.
ا ــاد

) 41

إا ا حالت روف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية للنادي فـي املوعد املحدد لنعقادها
وجب على املجل�س اإخطار الع�سوات باملوعد اجلديد خالل  30ثالثني يوما والإعالن
عنه فـي مكان اهر فـي النادي وبالن�سر عرب الو�سائل الإلكرتونية على اأنه ل يجوز باأي
حال اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمال اجلمعية العمومية اأو التغيري فـي اأ�سماء وقوائم
املر�سحات لع�سوية املجل�س.
ا ــاد ) 42
فـي حال عدم قيام املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية ري العادية لالنعقاد خالل املدة املن�سو�س
عليها فـي هذا النظام يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية ري العادية وفقا لالإجراءات
املن�سو�س عليها فـي املادة  20من القانون.
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ا ــاد

) 43

ل يجوز للجمعية العمومية النظر فـي ري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال كما ل يجوز
عقد جمعية عمومية ري عادية للنظر فـي مو�سوع �سبق اأن اتخذت فـيه اجلمعية العمومية
بنوعيها قرارا اإل بعد م�سي �سنة واحدة على الأقل من تاري �سدور لك القرار ما مل
ت�ستجد وقائع جديدة يرى املجل�س اأنها تقت�سي نظر املو�سوع قبل م�سي املدة امل�سار اإليها.
ا ــاد ) 44
يراأ�س اجتماع اجلمعية العمومية رئي�سة النادي اأو نائبتها فـي حالة ياب رئي�سة النادي
اأو وجود مانع يحول دون ار�ستها لخت�سا�ساتها اأو اأكرب الع�سوات �سنا فـي حالة يابهن
اأو عند وجود مانع يحول دون قيامهن باأعمالهن وتتوىل اأمينة �سر النادي القيام بالأعمال
الإدارية واإعداد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية فاإن كانت ائبة تختار رئي�سة الجتماع
اإحدى ع�سوات املجل�س للقيام مبهام اأمينة ال�سر.
ال ســ الرابــ
ا لــــ
ا ــاد

) 45

ي�سكل جمل�س الإدارة الأول للنادي بقرار من الوزير.
ا ــاد

) 46

يتوىل اإدارة النادي جمل�س اإدارة يتكون من الرئي�سة ونائبة الرئي�سة واأمينة ال�سر
واأمينة ال�سندوق و  3ثال ع�سوات.
ا ــاد ) 47
يتم انتخاب املجل�س بالقرتاع ال�سري املبا�سر من بني الع�سوات العامالت من قبل اجلمعية
العمومية العادية للنادي وتكون مدة املجل�س  4اأربع �سنوات من تاري اإعالن نتيجة
النتخاب.
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ا ــاد ) 48
تكون رئي�سة النادي وع�سوات املجل�س م�سوؤولت بالت�سامن فـيما بينهن عن كل ما يتخذه
املجل�س من قرارات من �ساأنها الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله.
ومع عدم الإخالل بامل�سوؤولية اجلزائية تكون كل ع�سوة من ع�سوات املجل�س وجميع
العامالت فـي النادي م�سوؤولت عن القرارات اأو الت�سرفات التي ت�سدر عنهن إا ا كان من
�ساأنها الإ�سرار مب�سالح النادي اأو اأمواله.
ا ــاد ) 49
ي�سرت فـي املر�سحات لع�سوية املجل�س الآتي
 - 1اأن تكون عمانية اجلن�سية.
 - 2اأن تكون من الع�سوات العامالت فـي النادي وم�سى على ع�سويتها العاملة
�سنة على الأقل.
 - 3اأن تكون حممودة ال�سرية ح�سنة ال�سمعة ومل ي�سبق احلكم عليها بعقوبة
نهائية فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اإليها
اعتبارها.
 - 4األ تقل �سنها عن  25خم�س وع�سرين �سنة وقت تقدمي طلب الرت�سيح.
 - 5اأن تكون حا�سلة على �سهادة جامعية على الأقل.
 - 6اأن تكون قد �سددت الر�سوم وال�سرتاكات املقررة للع�سوية و ريها من
اللتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا لالئحة املالية للنادي.
 - 7اأن يكون لها ن�سا فـي املجالت الريا�سية اأو الثقافـية اأو ال�سبابية اأو الأن�سطة
املجتمعية الأخرى.
ويجوز ال�ستثناء من البند  1من هذه املادة و لك بعد موافقة الوزارة.
ا ــاد ) 50
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية املجل�س وجمل�س اإدارة هي ة ريا�سية اأخرى ول يجوز لع�سوات
املجل�س ال�سرتاك مع ناديهن اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب الفردية اأو
اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات كما ل يجوز اجلمع بني ع�سوية املجل�س والعمل
فـي النادي باأجر اأو مكافاأة.
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ا ــاد

) 51

يخت�س املجل�س بالآتي
 - 1اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي وتوفـري الفر�س للع�سوات فـي تاأدية
ن�ساطهن الريا�سي والثقافـي.
 - 2و�سع الربامج للنهو�س مب�ستوى الفرق الريا�سية والثقافـية.
 - 3تنظيم ن�سا الع�سوات وتوجيههن واإقامة امل�سابقات بينهن والفعاليات الريا�سية
والثقافـية والعناية بتكوين فرق النا�س ات فـي خمتلف اللعبات الريا�سية.
 - 4و�سع برامج لتطوير قدرات وكفاءات املدربني وامل�سرفـني والإداريني واحلكام
فـي النادي.
 - 5التن�سيق والتعاون مع الهي ات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية فـي حدود
ال�سيا�سات العامة واخلطط التي ت�سعها الوزارة.
 - 6البت فـي طلبات الع�سوية.
 - 7البت فـي ال�سكاوى التي تقدم من الع�سوات اأو �سدهن وتوقيع اجلزاءات طبقا
لأحكام الالئحة التي تعد لهذا الغر�س مع عدم الإخالل باأحكام هذا النظام.
 - 8و�سع النظم واللوائح الالزمة لتنظيم �سوؤون النادي وعلى الأخ�س الالئحة
الداخلية والالئحة املالية والالئحة ال�سحية ولئحة النتخابات ولئحة
الن�سا الريا�سي والثقافـي �سريطة موافقة الوزارة.
 - 9ت�سكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة.
 - 10اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي.
 - 11دعوة اجلمعية العمومية العادية و ري العادية للنادي لالنعقاد وتنفـيذ القرارات
ال�سادرة عنها.
 - 12اإعداد التقريــر ال�سن ــوي لأن�سط ــة النـادي وعر�ســه على اجلمعيــة العمومي ــة
لالعتماد.
 - 13اإعداد م�سروعي احل�ساب اخلتامي وامليزانية ال�سنوية عن ال�سنة املالية املنتهية
وم�سروع امليزانية ال�سنوية املقبلة وعر�سها على اجلمعية العمومية لالعتماد.
 - 14تعيــني العامــالت فـي النــادي وتنظيــم ك ــافة �س ـوؤونهن الو يفـيـة و لك بعد
موافقة الوزارة.
 - 15املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.
 - 16بح القرتاحات املقدمة من الع�سوات قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.
 - 17البت فـي ال�ستقالت املقدمة من ع�سوات املجل�س.
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ا ــاد ) 52
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سة املجل�س اأو نائبتها اجتماعا واحدا كل �سهر وتوجه الدعوة
من اأمينة �سر النادي قبل موعد الجتماع بـ � 7سبعة اأيام على الأقل تت�سمن الدعوة
ديد موعد الجتماع ويرفق بها جدول اأعمال الجتماع وامل�ستندات اخلا�سة بذلك.
ا ــاد ) 53
ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحا اإل بح�سور الأ لبية املطلقة للع�سوات فاإ ا مل يتوفر هذا
الن�ساب يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى دد خالل � 7سبعة اأيام من تاري الجتماع
الأول ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثل الع�سوات على الأقل على اأن يذكر
لك فـي خطاب الدعوة.
ا ــاد ) 54
ت�سدر قرارات املجل�س بالأ لبية املطلقة لأ�سوات الع�سوات احلا�سرات واإ ا ت�ساوت
الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�سة الجتماع.
ا ــاد ) 55
تقوم اأمينة �سر النادي باإعداد �سجل لقيد حما�سر اجتماعات املجل�س ويوقع على حم�سر
املجل�س رئي�سة اجلل�سة واأمينة ال�سر ويجوز للوزارة اأن توفد ثلة عنها حل�سور اجتماعات
املجل�س لإبداء راأي الوزارة فـي مو�سوع تقت�سي امل�سلحة العامة م�ساركة الوزارة فـي بحثه
مع املجل�س دون اأن يكون لها حق الت�سويت وتخطر الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع
املجل�س خالل  14اأربعة ع�سر يوما من تاري انعقاده.
ا ــاد ) 56
يجوز للوزارة اإعالن بطالن اأي قرار ي�سدره املجل�س فـي حال خمالفته لأحكام القانون اأو
هذا النظام واللوائح التي ي�سدرها النادي.
ا ــاد ) 57
يجوز دعوة املجل�س لجتماع عاجل إا ا اقت�ست ال�سرورة لك بناء على طلب الرئي�سة
اأو اأمينة ال�سر  -بعد موافقة الرئي�سة  -اأو ثل عدد اأع�سائه وفـي هذه احلالة ل تتقيد
الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املن�سو�س عليها فـي املادة  52من هذا النظام.
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ا ــاد ) 58
للوزير فـي حال خلو مركز اأو اأك من مراكز الع�سوات املنتخبات فـي املجل�س لأي �سبب
من الأ�سباب اأن يعني من ي�سغله ف إا ا زاد عدد املراكز التي خلت عن الن�سف حل املجل�س
بقوة القانون من تاري خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد وت�ستمر الع�سوات الباقيات
من املجل�س ال�سابق فـي اإدارة �سوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قرار من
الوزير بتعيني جمل�س اإدارة جديد وفـي احلالتني يكون التعيني ن تتوفر فيهن �سرو
الع�سوية وفق اأحكام هذا النظام على اأن يكون لك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية
عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد املكمل لت�سكيل جمل�س الإدارة اأو لنتخاب جمل�س
اإدارة جديد بح�سب الأحوال.
ا ــاد ) 59
يعد �سجل لقيد حما�سر اجتماعات املجل�س ويوقع على حم�سر كل جل�سة رئي�سة املجل�س
واأمينة ال�سر و تف اإدارة النادي بال�سجالت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر
النادي ت اإ�سراف اأمينة ال�سر واأمينة ال�سندوق.
ويجوز لكل ع�سوة من ع�سوات املجل�س الطالع عليها كما يجوز لـها الطالع على �سجل
حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية و ري العادية.
وللوزارة الطـالع على جميع ال�سجالت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بالنادي واإخطاره
مبالحظاتها واملخالفات التي تراها و لك لتالفـيها واإزالة اأ�سبابها خالل  30ثالثني
يوما من تاري الإخطار ويعد عدم تالفـي مالحظات الوزارة من املخالفات الإدارية
اجل�سيمة.
ا ــاد ) 60
تزول �سفة الع�سوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية
 - 1الوفاة.
 - 2ال�ستقالة.
 - 3إا ا تخلفت الع�ســوة عن ح�ســور  3ثالثة اجتمــاعات متت ــالية اأو  4اأربــعة
اجتمــاعات متفرقة خــالل العام دون عذر كتــابي يقبله املجل�س على اأن ي�ســدر
قرار من املجل�س فـي هذا ال�ساأن.
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ا ــاد

) 61

ت�سقط ع�سوية املجل�س إا ا توفرت اأحد الأ�سباب الآتية
 - 1إا ا �سدر �سدها حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة اأو
قرار تاأديبي من اجلهة التي تعمل فـيها عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف
اأو الأمانة.
 - 2إا ا اأ�سقطت ع�سويتها من اإحدى الهي ات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي
اأو الثقافـي اأو لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.
 - 3إا ا ثبت ارتكابها اأعمال ـ�س كرامة النادي اأو ت�سر باأمواله اأو تلكاته.
وت�سدر اجلمعية العمومية ري العادية قرارا باإ�سقا الع�سوية فـي املجل�س و لك ب أا لبية
ثلثي ع�سواتها احلا�سرات.
ا ــاد

) 62

ل يجوز للع�سوة التي اأ�سقطت ع�سويتها وفقا حلكم املادة  61من هذا النظام الرت�سح
مرة اأخرى لع�سوية املجل�س اأو اأي ناد اأو اأي هي ة ريا�سية اأو ثقافـية اأخرى اإل اإ ا رد اإليها
اعتبارها اأو زالت عنها اأ�سباب الإ�سقا .
ا ــاد

) 63

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل املجل�س وتعيني جمل�س اإدارة موؤقت ملدة �سنة واحدة
من بني الع�سوات العامالت فـي النادي و لك فـي احلالتني الآتيتني
 - 1عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو ري العادية خالل  3ثالثة
اأ�سهر من تاري �سدورها.
 - 2ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة.
ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار املجل�س باملخالفة املن�سوبة اإليه وانق�ساء )30
ثالثني يوما من تاري الإخطار دون اأن يقوم املجل�س باإزالة اأ�سباب املخالفة ما مل توجد
مربرات للمخالفة تقبلها الوزارة.
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ا ــاد ) 64
يجب اأن ين�سر قرار حل املجل�س فـي اجلريدة الر�سمية خالل  30ثالثني يوما من تاري
�سدوره.
وللمجل�س ولكل ع�سوة فـيه التظلم من هذا القرار اإىل الوزير خالل  15خم�سة ع�سر
يوما من تاري ن�سره وعليه البت فـي التظلم خالل � 60ستني يوما من تاري تقدميه
ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.
ا ــاد ) 65
يجب على املجل�س ت�سليم جمل�س الإدارة املوؤقت جميع اأموال النادي و�سجالته وم�ستنداته
وموجوداته ول يخل لك مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�س عليها فـي هذا
النظام.
ويتوىل جمل�س الإدارة املوؤقت كافة اخت�سا�سات املجل�س الذي مت حله على اأن يلتزم جمل�س
الإدارة املوؤقت باإزالة اأ�سباب املخالفة التي اأدت اإىل حل املجل�س وعلى جمل�س الإدارة املوؤقت
اأن يدعو اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد قبل انتهاء مدته لنتخاب جمل�س اإدارة
جديد واأن يعر�س عليها تقريرا مف�سال عن حالة النادي وما قام به من اأعمال واأن�سطة
خالل فرتة تعيينه.
ال ســ ا امــ
ال ن ـي
ا
ا ــاد ) 66
يكون للمجل�س مكتب تنفـيذي يتكون من رئي�سة النادي ونائبتها واأمينة ال�سر واأمينة
ال�سندوق وع�سوتني يختارهما املجل�س من بني ع�سوات النادي اأو العامالت فـيه.
ا ــاد ) 67
يخت�س املجل�س التنفـيذي بالآتي
 - 1اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التي تعر�س على املجل�س واإبداء املالحظات عليها.
 - 2متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س.
 - 3بح املو�سوعات العاجلة واإ�سدار ما يراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات وفقا
لالئحة الداخلية للنادي.
 - 4اقرتاح تعيني العامالت فـي النادي و ديد اأجورهن ومكافاآتهن وعالواتهن.
 - 5حف امل�ستندات وال�سجالت الإدارية واملالية والأختام فـي مقر النادي.
 - 6درا�سة املو�سوعات التي يحيلها املجل�س.
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ا ــاد

) 68

تخت�س رئي�سة النادي بالآتي
 - 1رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية و ري العادية واملجل�س واجتماعات
اللجان املختلفة.
 - 2ثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.
 - 3توقيع العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي و لك بعد موافقة املجل�س عليها.
 - 4التوقيع على اأ ونات ال�سرف وال�سيكات مع اأمينة ال�سندوق اأو من يحل حملها.
 - 5املكاتبات التي يرى املجل�س �سرورة توقيعها من رئي�سة النادي.
ا ــاد

) 69

ل نائبة الرئي�سة حمل رئي�سة املجل�س فـي ار�سة اخت�سا�ساتها فـي حالة يابها اأو
وجود مانع يحول دون ار�ستها لخت�سا�ساتها.
ا ــاد
تبا�سر اأمينة ال�سر الخت�سا�سات الآتية

) 70

 - 1توجيـ ــه الدعــوة والإعداد لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية واملجل�س واملكتب
التنفـيذي واللجان و رير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها فـي ال�سجالت املعدة
لهذا الغر�س والتوقيع عليها مع رئي�سة الجتماع.
 - 2و�سع جدول اأعمال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى املجل�س ت�سمينها فـي
جدول اأعماله واملو�سوعات التي يرى املجل�س اإدراجها فـي جدول اأعمال اجلمعية
العمومية.
 - 3تنفـيذ قرارات املجل�س من خالل املكتب التنفـيذي.
 - 4الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها.
 - 5رفع تقرير �سنوي اإىل املجل�س عن حالة النادي واأن�سطته.
 - 6عر�س طلبات الع�سوية على املجل�س.
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 - 7حف �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره املجل�س.
 - 8اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمينة ال�سندوق ورفعه
اإىل املجل�س.
 - 9التوقيع على مكاتبات النادي عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �سرورة توقيعها من
رئي�سة النادي.
 - 10اأي مهام اأخرى تكلف بها من قبل املجل�س.
ا ــاد

) 71

تخت�س اأمينة ال�سندوق بالآتي
 - 1الإ�سراف على �سيل اإيرادات واأموال النادي واإيداعها فـي ح�ساب النادي.
 - 2تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية والتحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدتني ومبا ل يتعار�س مع
الالئحة املالية للنادي.
 - 3التوقيع مع رئي�سة النادي على أا ون ال�سرف وال�سيكات.
 - 4الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية.
 - 5املحافظة على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات مع م�سوؤوليتها عن جميع البيانات
احل�سابية التي تدرج فـي الدفاتر املالية.
 - 6اإعداد م�سروعي احل�ساب اخلتامي وامليزانية لل�سنة املالية املنتهية وال�سرتاك مع
اأمينة ال�سر فـي اإعداد م�سروع امليزانية املالية لل�سنة املالية املقبلة وعر�سها على
املجل�س.
 - 7اعتماد �سرف الأجور واملكافاآت وفواتري امل�سرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه
واخلدمات و ريها وفق بنود امليزانية املعتمدة للنادي ومبا ل يتعار�س مع اأحكام
الالئحة املالية للنادي.
 - 8اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن احلالة املالية للنادي ورفعهما اإىل املجل�س.
 - 9اأي مهام تكلف بها من قبل املجل�س فـي اجلانب املايل.
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ال ســ ال ســاد�
مالية الناد
ا ــاد ) 72
يكون للنادي ميزانية �سنوية وح�ساب ختامي يجري اإعدادهما وفق الأ�س�س املحا�سبية املقررة.
وتبد أا ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من
�سهر دي�سمرب من كل عام على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل فـي احلادي والثالثني من
�سهر دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لقرار اإ�سهار النادي.
ا ــاد ) 73
تتكون املوارد املالية للنادي من الآتي
 - 1الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما ددها الالئحة املالية.
 - 2اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعالن والفعاليات التي توافق
عليها الوزارة.
 - 3عائـ ــدات اأمـ ــوال الن ــادي وم�سروعاتـ ــه ال�ستثماريــة التــي توافــق عليهــا الوزارة
ومبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون.
 - 4التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�س مبا ل يتعار�س مع القانون
واأهداف النادي.
 - 5اأي دعم مقدم من احلكومة.
ا ــاد ) 74
ي�سدر املجل�س فـي بداية ال�سنة املالية من كل عام قرارا بتحديد الن�سبة امل وية لكل بند
من بنود ال�سرف على ال�سوؤون املالية والإدارية والفنية والأن�سطة والفعاليات الريا�سية
والثقافـية والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة و ريها.
ا ــاد ) 75
يجب على النادي اأن يودع اأمواله النقدية فـي ح�ساب م�سرفـي واحد با�سمه لدى اأحد
امل�سارف املرخ�سة فـي ال�سلطنة ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة
الوزارة كتابة على لك.
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ا ــاد ) 76
يجب على النادي اإنفاق اأمواله فـيما يحقق اأهدافه.
ا ــاد ) 77
ل يجوز للنادي جمع املال من اجلمهور اإل بعد موافقة الوزارة واحل�سول على الرتاخي�س
الالزمة لذلك.
ا ــاد ) 78
يراجع ح�سابات النادي مدقق ح�سابات معتمد من ري ع�سوات املجل�س تختاره اجلمعية
العمومية مع ديد مكافاأته ويخت�س بالآتي
 - 1فح�س امل�ستندات املالية للنادي ومراجعة ح�ساباته وفقا لأحكام الالئحة املالية.
 - 2مراجعة اأوجه �سرف بنود امليزانية ال�سنوية ورفع ما يراه من مالحظات اإىل
املجل�س ليعمل على تالفـيها و إا ا مل يقم املجل�س بتالفـي هذه املالحظات يخطر
مدقق احل�سابات الوزارة بذلك.
 - 3مراجعة امليزانية املالية للنادي واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على
املجل�س.
 - 4رفع تقرير اإىل اجلمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.
 - 5اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل املجل�س.
ا ــاد ) 79
فـي حالة ا�ستقالة مدقق احل�سابات اأو وفاته اأو وجود مانع يحول دون ار�سته
لخت�سا�ساته اأو إا ا ثبت اإهماله اجل�سيم فـي مبا�سرة مهامه يجب على املجل�س تعيني
مراقب ح�سابات بدل منه ويحدد مكافاأته على اأن يعر�س لك فـي اأول اجتماع للجمعية
العمومية لعتماد تعيينه اأو لختيار مدقق ح�سابات اآخر.
ا ــاد ) 80
تعترب اأموال النادي واملمتلكات الثابتة واملنقولة والهبات والتربعات والو�سايا والإعانات
و ريها ملكا له ولي�س للع�سوات اأي حق فـيها.
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ال ســ ال ســاب
الناد
ا ــاد

) 81

يجوز حل النادي و لك بقرار م�سبب من الوزير فـي احلالت الآتية
 - 1إا ا ثبت عجزه عن قيق الأ را�س التي اأن�س من اأجلها.
 - 2إا ا ت�سرف فـي اأمواله فـي ري الأهداف التي اأن�س من اأجلها.
 - 3إا ا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.
 - 4إا ا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون وهذا النظام اأو خالف النظام العام اأو الآداب
العامة.
ويتبع فـي هذا ال�ساأن الإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة  34من القانون.
ا ــاد

) 82

ين�سر قرار احلل فـي اجلريدة الر�سمية ويحظر على املجل�س والعامالت فـيه مزاولة
عملهن فـي النادي اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.
ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليتها من ع�سوات املجل�س عن وقوع املخالفات التي دعت
اإىل حل النادي الرت�سح لع�سوية جمل�س اإدارة اآخر ملدة  5خم�س �سنوات من تاري �سدور
قرار احلل.
ا ــاد

) 83

تعني الوزارة م�سفـيا للنادي باأجر دده ويجب على اإدارة النادي ت�سليم امل�سفـي جميع
امل�ستندات وال�سجالت اخلا�سة بالنادي متى طلب منهم لك وميتنع على امل�سرف املودع
لديه اأموال النادي واملدينني له الت�سرف فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية
من امل�سفـي وي�سدر الوزير قرارا بتحويل اأموال النادي الذي مت حله اإىل اأي ناد اآخر.
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ال ســ ال ــام
ا ورات
ا ــاد ) 84
ل يجوز للنادي اإ�سراك اأي ع�سوة فـي اأي ن�سا ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سالمتها من
الناحية ال�سحية ويجب التحقق من حالتها الطبية مرة واحدة على الأقل كل �سنة ويجب
على النادي م�سك ملف طبي لكل لعبة.
ا ــاد ) 85
ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو مالعب اأو اأي من�ساآت جديدة
اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.
ا ــاد ) 86
ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة اأو فعاليات مع الفرق الأجنبية �سواء داخل
ال�سلطنة اأو خارجها اإل بعد احل�سول على موافقة كل من ا اد اللعبة املخت�س والوزارة
كما ل يجوز للنادي اأن يتلقى اأموال اأو م�ساعدات من اأ�سخا�س اأو هي ات مقرها خارج
ال�سلطنة اأو اأن يدفع �سي ا من اأمواله لهوؤلء الأ�سخا�س اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية من
الوزارة.
ا ــاد ) 87
ل يجوز لع�سوات النادي مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو
تقدمي اأي م�سروبات كحولية فـي مقر النادي.
ال ســ ال ـا�س
ال�س او وا ا ات ا إدارية
ا ــاد ) 88
توقع على كل من يخالف اأحكام القانون اأو هذا النظام اأو لوائح النادي اأو قرارات اجلمعية
العمومية اأو املجل�س اأحد اجلزاءات الآتية
 - 1لفت النظر.
 - 2الإنذار.
 - 3اإيقاف الع�سوة موؤقتا وحرمانها من دخول مقر النادي ملدة اأق�ساها � 6ستة اأ�سهر.
 - 4اإ�سقا الع�سوية.
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ا ــاد

) 89

ت�سدر قرارات املجل�س بتوقيع اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املادة  88من هذا النظام
بالأ لبية املطلقة لأ�سوات الع�سوات احلا�سرات فـيما عدا توقيع جزاء اإ�سقا الع�سوية
فـي�سرت موافقة ثالثة اأرباع ع�سوات املجل�س على الأقل.
ا ــاد

) 90

ل يجوز توقيع اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي املادة  88من هذا النظام اإل بعد
�سماع اأقوال الع�سوة املخالفة و قيق دفاعها ويتم اإخطار الع�سوة حل�سور التحقيق عرب
الو�سائل الإلكرتونية قبل موعد اجلل�سة املحددة بـ � 7سبعة اأيام على الأقل وفـي حالة
ثبوت امتناعها عن احل�سور ي�سدر القرار فـي �ساأنها يابيا.
ويجوز اإيقاف ع�سوية الع�سوة املخالفة لإجراءات التحقيق ملدة اأق�ساها  14اأربعة ع�سر
يوما ويجوز ديدها ملرة واحدة إا ا ا�ستدعت اإجراءات التحقيق لك.
ا ــاد

) 91

يجوز ملن وقع عليها اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي هذا النظام التظلم من قرار
توقيع اجلزاء اإىل املجل�س خالل  15خم�سة ع�سر يوما من تاري اإخطارها به وللمجل�س
البت فـي التظلم خالل مدة ل تزيد على  15خم�سة ع�سر يوما من تاري تقدميه ويعد
عدم الرد على التظلم خالل تلك املدة رف�سا له.
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