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…QGRh QGô```b
2022/216 º``bQ
»°SÉ°SC’G ¬eÉ¶f OÉªàYGh »°VÉjôdG »cREG …OÉf QÉ¡°TEÉH
ا�ستنــادا إالــى قانــون الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2007/81
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87باإن�ساء وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب وحتديد
اخـتـ�سـا�سـاته ــا واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�سية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم ،2008/124
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
ي�سهر نادي اإزكي الريا�سي.
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي اإزكي الريا�سي.
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
`g1444 / 2 / 10 :»`a Qó`°U
Ω2022 / 9 / 7 :≥`````aGƒŸG

ó``«©°S ∫BG º```ã«g øH ¿õ``j …P
وزير الثقافة والريا�سة وال�سباب
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»°VÉjôdG »cREG …OÉæd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
∫hC’G π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:
 :IQGRƒ`````````````````dG - 1وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب.
 :ô``````````````````jRƒdG - 2وزيـر الثقافة والريا�سة وال�سباب.
 :¿ƒ```````````````fÉ≤dG - 3قانــون الهيئــات اخلا�ســة العاملة فـي املجال الريا�س ــي ال�س ــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2007/81
 :ΩÉ`````````````````¶ædG - 4النظام الأ�سا�سي لنادي اإزكي الريا�سي.
 :…OÉ`````````````````ædG - 5نادي اإزكي الريا�سي.
 :IQGOE’G ¢ù∏› - 6جمل�ص اإدارة نادي اإزكي الريا�سي.
»``fÉãdG π```°üØdG
¬aGógCGh - √QÉ¡°TEGh - …OÉædG ¢ù«°SCÉJ
( 2 ) IOÉ``ŸG
ن ــادي اإزكــي الريا�ســي تاأ�س�ص عام 2022م ،ومقــره الرئي�ســي ولية اإزكي ،وق ــد اأ�سهــر /اأعيد
اإ�سهاره حتت رقـ ــم  216بتاري ــخ 2022/9/7م طبقــا للقانــون ،ويعترب من الهيئات اخلا�سة
ذات النفع العام ،ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة.
( 3 ) IOÉ``ŸG
يهدف النادي اإىل حتقيق الآتي:
 - 1ن�سر وممار�سة الريا�سة والرتبية البدنية وبث روحها ال�سليمة بني الأع�ساء.
 - 2امل�ساهمة فـي تن�سئة الن�صء وال�سباب تن�سئة ريا�سية وثقافـية واجتماعية متوازنة،
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ،واكت�ساف مواهبهم ،ورعايتهم وتاأهيلهم لتحقيق
التفوق فـي املجال الريا�سي.
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 - 3تهيئة الو�سائل وتي�سري ال�سبل الكفـيلة ب�سغل اأوقات فراغ الأع�ساء مبا يعود عليهم
بالنفع والفائدة بدنيا وثقافـيا واجتماعيا و�سحيا.
 - 4تكوين فرق بالنادي فـي املجالت الريا�سية.
 - 5العمل على تدريب الأع�ساء على اأ�ساليب الإدارة ،وممار�سة امل�سوؤوليات امل�سرتكة
واجلماعية فـي املجال الريا�سي والثقافـي والجتماعي.
 - 6توفـري ال�سبل ل�سمان م�ساركة املراأة فـي الربامج الريا�سية مبا يتنا�سب واحتياجاتها.
 - 7العمل على تنظيم الأن�سطة الريا�سية اخلا�سة باملناف�سات بالتن�سيق مع احتادات
اللعبات الريا�سية فـي �سلطنة عمان.
 - 8اإتاحة الفر�سة للأع�ساء ملمار�سة الريا�سة ،واكت�ساب املهارات اخلا�سة بالتكنولوجيا
احلديثة املرتبطة بالن�ساط الريا�سي ب�سورة خا�سة.
 - 9تنظيم الأن�سطة املختلفة بالنادي ،واإعداد ال�سجلت اللزمة لذلك اإداريا وماليا
وفنيا.
 - 10تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للريا�سة فـي �سلطنة عمان ،والعمل فـي اإطارها ،واللتزام
بالتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن.
å``dÉãdG π``°üØdG
á```jƒ°†©dG
( 4 ) IOÉ``ŸG
اأنواع الع�سوية و�سروطها:
:πeÉ©dG ƒ°†©dG :’hCG

ه ــو الذي يق ــرر جمل ــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا عامل فـي النادي ،ويتمتع بكافة حقوق
هذه الع�سوية ،ويتحمل جميع اللتزامات املرتتبة على ذلك ،وي�سرتط فـيه الآتي:
 - 1األ تقل �سنه عن ( )18ثمانية ع�سر عاما عند تقدمي طلب الع�سوية.
 - 2األ يكون حمروما من حقوقه املدنية.
 - 3اأن ي ــكون حمم ــود ال�س ــرية ح�س ــن ال�سمعـ ــة ول ــم يحك ــم عليه بعقوبة نهائية
فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ،ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
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 - 4األ يك ــون ق ــد �سب ــق اأن اأ�سقــطت عنه الع�سوية من اإحدى الهيئات الريا�سية،
اأو الجتماعية ،ما مل يكن قد زال عنه �سبب الإ�سقاط.
 - 5اأن ي�سدد الر�سوم املقررة لهذه الع�سوية وفقا للئحة املالية.
:™HÉàdG ƒ°†©dG :É````«fÉK

هــو الع�س ــو الـذي يكــون ا�سرتاكــه تابعــا للع�ســو العام ــل ،وتنحــ�ســر ع�سويتــه فـي:
 - 1زوج اأو زوجة الع�سو العامل.
 - 2اأبناء الع�سو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن ( )18ثمانية ع�سر عاما،
واأقاربه من الدرجة الأوىل.
:Ö```°ùàæŸG ƒ```°†©dG :É`````ãdÉK

هــو الذي يق ــرر جمل ــ�ص الإدارة قبوله ع�سوا منت�سبا بالنادي ل�ستيفائه كافة
�سروط الع�سوية العام ــلة ع ــدا �سرط ال�سن ،وينتقل اإىل الع�سوية العاملة فور
بلوغه ( )18ثمانية ع�سر عامــا ،وي�سدد عنها ا�سرتاك الع�سو العامل دون �سداد
ر�سم جديد لللتحاق.
:á«YÉª÷G ájƒ°†©dG :É````©HGQ

هي التي يقرر جمل�ص الإدارة منحها جلهات تقع فـي نطاق النادي بهدف ال�ستفادة
من اإمكاناته ومرافقه وخدماته ،ب�سرط:
 - 1اأن تتوىل اجلهة نف�سها التن�سيق مع اإدارة النادي فـي ممار�سة اأع�سائها للن�ساط.
 - 2اأن تقوم اجلهة ب�سداد ر�سوم ال�سرتاك م�سبقا عن جميع الأع�ساء.
:…ôîØdG ƒ°†©dG :É°ùeÉN

ه ــو ال ــذي يق ــرر جملــ�ص اإدارة الن ــادي منح ــه الرئا�ســة اأو الع�سوية الفخرية،
ملا اأداه م ــن خدمــات عامة متميزة للنادي اأو لأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال
الريا�سي اأو املجتمع ،وتكون مدتها ( )4اأربعة اأعوام قابلة للتجديد ،ول ي�سدد
عنه ــا اأي ر�س ــوم اأو ا�سرتاك ــات ،ويحــق لهــذا الع�سو ال�ستفادة من جميع مرافق
واأن�سطة النادي ،وهي ع�سوية �سخ�سية ل متتد اآثارها لغري الع�سو.
ول متنح هذه الع�سوية لغري العمانيني اإل بعد موافقة الوزارة.
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:»°VÉjôdG ƒ°†©dG :É`°SOÉ°S

هو الع�سو الذي يقرر جمل�ص الإدارة قبوله بهذه ال�سفة بناء عل ــى تر�سي ــح
جلن ــة الن�س ــاط الريا�س ــي اأو اإداري اللع ــبة بالنــادي وذلك لتميزه فـي هذه اللعبة
وا�ستفادة النادي منه كلعب.
ول ي�سدد عن هذه الع�سوية اأي ر�سوم ا�سرتاك.
( 5 ) IOÉ``ŸG
ل يج ــوز التغي ــري م ــن أاح ــد اأن ــواع الع�سوي ــة اإل ــى اأي نوع اآخر اإل بقرار من جمل�ص الإدارة،
مع التزام الع�سو ب�سداد ر�سم ال�سرتاك املقرر لنوع الع�سوية اجلديدة ،وا�ستيفائه ل�سروطها.
á``jƒ°†©dG äGAGô``LEG
( 6 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب الع�سوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�س�ص لذلك مقابل اإي�سال موؤرخ
وموقع من اأمني ال�سندوق اأو املدير الإداري ،وتدرج اأ�سماء طالبي اللتحاق بح�سب تواريخ
طلباتهم فـي �سجل خا�ص للرجوع اإليه عند احلاجة ،مع التاأكد من ا�ستيفاء �سروط
الع�سوية ،ويعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأع�ساء
فـي اإبداء ملحظاته.
( 7 ) IOÉ``ŸG
تع ــر�ص طل ــبات الع�سوي ــة علــى جمل�ص الإدارة م�سحوبة مبا يكون قد قدم عنها من ملحظات
�س ــواء م ــن اإدارة الن ــادي اأو الأع�ساء ،ويخطر مقدم الطلب بقرار جمل�ص الإدارة خلل
اأ�سبوعني من تاريخ �سدوره ،وفـي حالة القبول يجب على مقدم الطلب �سداد الر�سوم
وال�سرتاكات املقررة ،وملجل�ص الإدارة احلق فـي رف�ص اأي طلب اأو تاأجيله مع اإخطار مقدم
الطلب بذلك ،ويجب اأن يكون الرف�ص م�سببا ،ويجوز ملن رف�ص طلبه اأن يتظلم للوزارة
خلل اأ�سبوعني من تاريخ اإخطاره بالرف�ص ،ويجب بحث التظلم واإخطاره بالنتيجة
خلل ( )30ثلثني يوما.
( 8 ) IOÉ``ŸG
واجبات الأع�ساء وحقوقهم:
يلتزم ع�سو النادي بالواجبات الآتية:
 - 1احرتام النظام الأ�سا�سي للنادي ولوائحه.
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 - 2املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.
 - 3اللتزام بقرارات جمل�ص الإدارة ،واجلمعية العمومية وتوجيهات امل�سوؤولني
بالنادي.
 - 4الوفاء باللتزامات املالية املقررة.
 - 5احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية ،والأخلق الريا�سية.
ويتمتع ع�سو النادي باحلقوق الآتية:
 - 1دخول النادي فـي املواعيد املقررة.
 - 2ا�ستعمال مرافق النادي وملعبه ومزاولة الأن�سطة املتنوعة.
 - 3تقدمي اأي �سكوى اأو ملحظات عن اأي خمالفة لنظام النادي اأو لوائحه اأو غري ذلك
لأمني �سر النادي.
á``jƒ°†©dG äÉ``cGÎ°TG
( 9 ) IOÉ``ŸG
يتعني على كل ع�سو اأن يدفع الر�سوم وال�سرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من اأنواع
الع�سوية ،وحتدد اللئحة املالية هذه الر�سوم وال�سرتاكات وطريقة حت�سيلها والإجراءات
التي تتبع فـي ذلك واأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر اإعفاوؤها .وعلى اإدارة النادي
اإعداد �سجلت خا�سة لقيد كل نوع من اأنواع الع�سوية وال�سرتاكات باأرقام م�سل�سلة
تت�سمن ا�سم الع�سو وبياناته ورقم وتاريخ قرار جمل�ص الإدارة بقبول ع�سويته ،مع توقيع
كل من اأمني �سر النادي واأمني ال�سندوق على هذه البيانات واملعلومات ،وتختم كل �سفحة
بخامت النادي.
اإ�ضقــاط الع�ضويــة
( 10 ) IOÉ``ŸG
ت�سقط الع�سوية عن ع�سو النادي فـي احلالت الآتية:
 - 1اإذا فقد �سرطا من �سروط الع�سوية.
 - 2اإذا تاأخر عن �سداد ال�سرتاك ( )3ثلثة اأعوام متتالية ،ب�سرط اإخطار الع�سو
ب�سرورة ال�سداد واإل �سقطت ع�سويته.
 - 3اإذا توافر فـي �ساأنه البند ( )5من املادة ( )72من هذا النظام.
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وفـي جميع هذه الأحوال ،يجب عــر�ص الأم ــر علــى جمل�ص الإدارة لإ�سدار قرار اإ�سقــاط
الع�سوي ــة ،م ــع اإخط ــار الع ــ�سو كتابـ ــة بذلك خ ــلل ( )15خمــ�سة ع�سر يوما من تاريخ
�سدور القرار.
( 11 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملجل�ص الإدارة اأن يقرر اإعادة الع�سوية اإىل الع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته ب�سبب
عدم �سداد ال�سرتاكات اإذا اأدى جميع املبالغ املتاأخرة عليه وفقا لأحكام اللئحة املالية،
وي�سرتط اأن يكون عدم ال�سداد لعذر قهري.
( 12 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للع�سو الذي �سقطت ع�سويته لأي �سبب من الأ�سباب اأو لورثته ا�سرتداد اأي ر�سوم
اأو ا�سرتاكات اأو تربعات اأو هبات كان قد قدمها للنادي اأثناء ع�سويته.
™``HGôdG π``°üØdG
…OÉ``ædG á``«dÉe
( 13 ) IOÉ``ŸG
تبد أا ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �سهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �سهر
دي�سمرب من كل عام ،على اأن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل له فـي احلادي والثلثني من �سهر
دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لل�سنة التي يبد أا فـيها ن�ساطه.
( 14 ) IOÉ``ŸG
تتكون املوارد املالية للنادي من:
 - 1الر�سوم وال�سرتاكات املقررة ح�سبما تبينها اللئحة املالية.
 - 2اإيرادات املباريات الريا�سية والأن�سطة والدعاية والإعلن واحلفلت التي توافق
عليها الوزارة ،وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها فـي هذا ال�ساأن.
 - 3الإعانات احلكومية.
 - 4عائدات اأمواله وم�سروعاته ال�ستثمارية التي توافق عليها الوزارة.
 - 5التربعات والهبات والو�سايا بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.
 - 6الإيرادات الأخرى املختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.
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( 15 ) IOÉ``ŸG
عل ــى الن ــادي اأن ي ــودع اأموال ــه النقدي ــة فـ ــي ح�س ــاب با�سم ــه ل ــدى اأحد امل�سارف املعتمدة
فـي �سلطنة عمان ،ول يجوز تغيري امل�سرف اأو احل�ساب اإل بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.
( 16 ) IOÉ``ŸG
عل ــى الن ــادي اإنف ــاق اأموال ــه فـيم ــا يحــقق اأغرا�سه ،وله اأن ي�ستغل فائ�ص هذه الأموال
فـي اأعمال حمققة الربح ل�سمان مورد ثابت ،عــلى األ يوؤثر ذلك فـي قدرته على ممار�سة
ن�ساطه الأ�سا�سي ،ويتعني احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.
( 17 ) IOÉ``ŸG
للن ــادي اأن يق ــوم بطلــب القـرو�ص والت�سهيلت املالية التي تلزم لإقامة اأو �سيانة من�ساآته
اأو تغطية ا�ستثماراته العقارية واخلدمية طويلة الأجل ،وذلك مبوافقة الوزارة.
كما له اأن يقوم باقرتا�ص ق�سري الأجل للأمور التي يحتاج اإليها لت�سيري اأموره اليومية.
ول يجوز للنادي باأي حال من الأحوال الدخول فـي مراهنات اأو م�ساربات مالية.
( 18 ) IOÉ``ŸG
يجوز للنادي جمع املال من اجلمهور ،واإقامة حفلت يكون ح�سورها مبقابل اأو بغري
مقابل ،وذلك بعد موافقة الوزارة ،وطبقا لل�سروط والأو�ساع التي تقررها.
( 19 ) IOÉ``ŸG
على النادي اإعداد ميزانيته ال�سنوية وح�سابه اخلتامي طبقا للأ�سول املحا�سبية املقررة.
ويتعني على جمل�ص الإدارة اأن ي�سدر فـي بداية ال�سنة املالية من كل عام قرارا بتحديد
الن�سبة املئوية لكل بند من بنود ال�سرف على ال�سوؤون الإدارية والفنية والأن�سطة الريا�سية
والإن�ساءات واملرافق واأعمال ال�سيانة وغريها من الأن�سطة.
واإذا بلغت امليزانية ال�سنوية ( )50.000خم�سني األف ريال عماين ،يتعني مراجعة وتدقيق
احل�ساب اخلتامي له مبعرفة مدقق ح�سابات قانوين ،م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة له قبل
انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر على الأقل.
( 20 ) IOÉ``ŸG
م ــع مراع ــاة حكم املادة ال�سابقة ،يراجع ح�سابات النادي مدقق ح�سابات قانوين معتمد
من غري اأع�ساء جمل�ص الإدارة ،تختاره اجلمعية العمومية وحتدد مكافاأته ،وذلك ملبا�سرة
الخت�سا�سات الآتية:
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 - 1مراجعة ح�سابات النادي اأول باأول ،وفح�ص م�ستنداته املالية ،والتاأكد من مطابقتها
للئحة املالية.
 - 2مراجعة تطبيق بنود امليزانية ،ورفع ما يراه من ملحظات اإىل جمل�ص الإدارة
ليعمل على تلفـيها ،واإذا مل يقم املجل�ص بتلفـي هذه امللحظات يقوم مدقق
احل�سابات باإخطار الوزارة.
 - 3مراجعة امليزانية واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�سهما على جمل�ص الإدارة.
 - 4رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.
( 21 ) IOÉ``ŸG
اإذا خل مركز مدقق احل�سابات بال�ستقالة اأو الوفاة اأو لأي �سبب اآخر مينعه من مبا�سرة
اخت�سا�ساته ،يعني جمل�ص الإدارة بدل عنه ،ويحدد مكافاأته ،على اأن يعر�ص ذلك على اأول
جمعية عمومية لإقراره اأو لختيار مدقق اآخر.
ويعترب ثبوت الإهمال اجل�سيم ملدقق احل�سابات فـي مبا�سرة اخت�سا�ساته �سببا ل�سدور
قرار من املجل�ص با�ستبداله.
( 22 ) IOÉ``ŸG
اأم ــوال الن ــادي مب ــا فـيه ــا ال�سرتاكــات واملمتلكات الثابتة واملنقولة والهبات والتربعات
والو�سايا والإعانات وغريها تعترب ملكا للنادي ،ولي�ص للأع�ساء احلق فـيها.
¢ù``eÉÿG π``°üØdG
á``«eƒª©dG á``«©ª÷G
( 23 ) IOÉ``ŸG
تتك ــون اجلمعي ــة العموميــة للنادي من الأع�ساء العاملني امل�سددين ل�سرتاكاتهم وفقا
للئح ــة املالية ،والذي ــن م�ســت على ع�سويتهم العاملة �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد
اجلمعية العمومية.
( 24 ) IOÉ``ŸG
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية مبا ياأتي:
 - 1الت�سديق على حم�سر الجتماع ال�سابق.
 - 2املوافقة على تقرير جمل�ص الإدارة عن اأعماله للعام املا�سي وبرامج الن�ساط،
وخطة العمل للعام املقبل وتقرير مدقق احل�سابات.
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 - 3اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�سروع امليزانية لل�سنة
املالية املقبلة.
 - 4انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز ال�ساغرة.
 - 5اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.
 - 6حتديد احلد الأق�سى لأجر املدير املتفرغ.
 - 7النظر فـي القرتاحات املقدمة من الأع�س ــاء قب ــل اجتم ــاع اجلمعي ــة العمومي ــة
ب ـ ـ ( )15خم�سة ع�سر يوما على الأقل.
( 25 ) IOÉ``ŸG
جتتمع اجلمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام فـي موعد يحدده جمل�ص
الإدارة خلل ( )6الأ�سهر ال�ستة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.
وتوجه الدعوة اإىل الأع�ساء حل�سور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن ()30
ثلثني يوما ،واإذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب جمل�ص الإدارة اأو �سغل املراكز
ال�ساغرة فـيه ،فتوجه الدعوة قبل موعد الجتماع مبدة ل تقل عن ( )45خم�سة واأربعني
يوما ،ويجب اأن تت�سمن الدعوة فـي هذه احلالة فتح باب الرت�سيح لتلقي الطلبات خلل
( )10ع�سرة اأيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فـيهم �سروط الرت�سيح املو�سحة
بهذا النظام مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة للرت�سيح ،وبعد غلق باب الرت�سيح يجتمع جمل�ص
اإدارة النادي خلل اأ�سبوع للتحقق من توافر ال�سروط اللزمة فـي املر�سحني واإخطار
الوزارة باأ�سمائهم وملحظاته عليهم فـي اليوم التايل واإعلن ذلك مبقر النادي ،وملن
اأبديت ب�ساأنهم ملحظات التقــدم للــوزارة بالــرد عليها موؤيدا بامل�ستندات خلل ( )3ثلثة
اأيام من تاريخ اإعلن قائمة املر�سحني ،وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك ،وا�ستبعاد من ل تتوافر
فـيهم �سروط الرت�سيح ،واإخطار النادي بذلك.
ويجب الإعلن عن اجتماع اجلمعية العمومية ب�سحيفة يومية وا�سعة النت�سار بالإ�سافة
اإىل الإعلن عنها فـي اأكرث من مكان ظاهر بالنادي واملنطقة املحيطة به.
ويجوز لكل ع�سو ت�سلم �سورة من الأوراق اخلا�سة بالجتماع من اأمني �سر النادي مقابل
�سداد الر�سم الذي تبينه اللئحة املالية.
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( 26 ) IOÉ``ŸG
يجب على جمل�ص الإدارة اأن يعر�ص فـي لوحة الإعلنات بالنادي قبل انعقاد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية بـ ـ ( )8ثمانية اأيام على الأقل ك�سفا نهائيا باأ�سماء الأع�ساء
الذين يحق لهم ح�سور الجتماع ،موقعا عليه من اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق ،وك�سفا
نهائيا باأ�سماء املر�سحني معتمدا من الوزارة ،كما تعر�ص �سورة كاملة من اأوراق الجتماع
وجدول اأعماله ،ول يجوز التغيري فـي اأ�سماء اأو بيانات الأع�ساء اأو اأي من بنود جدول
الأعمال بعد ذلك.
( 27 ) IOÉ``ŸG
يج ــب اإخط ــار الوزارة كتابــة بن�سخة كاملة من اأوراق الدعوة لعقد اجلمعية العمومية
بنوعيها فـي ذات تاريخ الإعلن عنها.
ويج ــوز للـ ــوزارة اأن توفـ ــد عنه ــا م ــن ت ــراه حل�س ــور الجتمــاع والإ�سراف على اإجراءاته،
وله اأن يبدي راأيه فـيما يثار من مناق�سات دون اأن يكون له حق الت�سويت.
( 28 ) IOÉ``ŸG
يجب على النادي اإبلغ الوزارة ب�سورة من حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية خلل ()15
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الجتماع على الأكرث ،وللوزارة اإعلن بطلن اأي قرار ي�سدر
باملخالفة لأحكام القانون اأو اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له اأو لهذا النظام.
وللنادي اأن يتظلم اإىل الوزير من القرار املذكور خلل ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاريخ
اإبلغه به ،ويجب بحث هذا التظلم واإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلل (� )60ستني يوما
من تاريخ تقدميه.
( 29 ) IOÉ``ŸG
ل يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحا اإل بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائها ،فاإذا
مل تتوافر هذه الأغلبية ،يوؤجل الجتماع اإىل موعد اآخر فـي نف�ص اليوم اأو فـي املوعد الذي
يحدده املجل�ص خلل ( )15خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الجتماع الأول.
ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ربع عدد الأع�ساء على الأقل ،فاإذا مل تتوافر هذه
الأغلبية فـي الجتماع الثاين ،تقوم الوزارة بتكليف جمل�ص الإدارة مبمار�سة اخت�سا�سات
اجلمعية العمومية حلني عقد اأول اجتماع لها.
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واإذا مل تنعقد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال العدد القانوين ،وكان �سمن جدول
اأعمالها انتخاب جمل�ص الإدارة ،يعني الوزير جمل�ص اإدارة موؤقتا من بني الأع�ساء العاملني
ملدة ل تزيد على عام ،ويفو�ص هذا املجل�ص فـي اخت�سا�سات اجلمعية العمومية حلني عقد
اأول اجتماع لها لنتخاب جمل�ص الإدارة.
( 30 ) IOÉ``ŸG
ت�سكل جلنة للإ�سراف على النتخابات وفرز الأ�سوات من بني اأع�ساء اجلمعية العمومية
غري املر�سحني فـي النتخابات وبح�سورمندوب الوزارة ،ويجب اأن يكون النداء على كل
مندوب بال�سم لت�سليمه بطاقة الت�سويت ،ولدى الفرز ت�ستبعد البطاقات غري امل�ستوفاة
جلمي ــع مراكـ ــز وع�سوي ــة جمل�ص الإدارة اأو بها ك�سط اأو اإتلف متعمد اأو اأي اإ�سارة تدل
على م�سدرها.
( 31 ) IOÉ``ŸG
يلتزم ع�سو اجلمعية العمومية (العادية وغري العادية) بح�سور اجتماعاتها ،وكل من
يتخلف عن احل�سور بغري �سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة املالية املقررة وفقا لأحكام
اللئحة املالية للنادي.
وللنادي حرمان الع�سو الذي يتخلف عن ح�سور الجتماع من امل�ساركة فـي بع�ص اأن�سطته.
ول يجوز لع�سو اجلمعية العمومية (عادية اأو غري عادية) اأن يح�سر اجتماعها اأثناء
مناق�سة اأي مو�سوع يكون له فـيه اأو لزوجه اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره حتى الدرجة الرابعة
م�سلحة �سخ�سية ،كما ل يجوز له الت�سويت اإذا كان مو�سوع القرار اإبرام اتفاق معه اأو رفع
دعوى عليه اأو اإنهاء اأي نزاع بينه وبني النادي ،وذلك فـيما عدا انتخاب جمل�ص الإدارة.
( 32 ) IOÉ``ŸG
اإذا انعقدت اجلمعية العمومية ،وحالت اأ�سباب دون اإمتام جدول الأعمال ،اعترب الجتماع
م�ستمرا ،وتوؤجل اجلل�سة ملوعد اآخر حتدده اجلمعية العمومية اأو جمل�ص الإدارة ،على
اأن يبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد ،وتعترب القرارات التي اتخذت قبل التاأجيل �سحيحة
ونافذة.
ومع مراعاة الأحكام التي ت�سرتط اأغلبية خا�سة ،ل يوؤثر فـي �سحة الجتماع اأو �سحة ما ي�سدر
عنه من قرارات نق�ص عدد الأع�ساء احلا�سرين عن العدد الذي بداأ به الجتماع �سحيحا
ما مل يقل عددهم وقت الت�سويت عن ربع عدد الأع�ساء الذين بداأ الجتماع بهم.
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( 33 ) IOÉ``ŸG
تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية فـيما عدا النتخابات �سحيحة بالأغلبية املطلقة
لأ�سوات احلا�سرين ،اأما القرارات اخلا�سة بانتخاب جمل�ص الإدارة فـيكون الرتجيح ملن
يح�سل على اأكرث عدد من الأ�سوات ،واإذا ت�ساوى اثنان اأو اأكرث جترى الإعادة بينهم ،فاإذا
ت�ساوت الأ�سوات مرة اأخرى اأجريت القرعة بينهم لتحديد الع�سو الفائز ،واإذا كان عدد
املر�سحني ملجل�ص الإدارة اأو ل�سغل اأي مركز م�ساويا للعدد املطلوب ،يعلن فوزهم بالتزكية
دون احلاجة اإىل اإجراء النتخابات.
( 34 ) IOÉ``ŸG
يجب على كل ع�سو فـي اجلمعية العمومية اأن يثبت فـي ورقة النتخاب العدد املطلوب
انتخابه من املر�سحني لع�سوية جمل�ص الإدارة ،واإل اعترب �سوته باطل.
( 35 ) IOÉ``ŸG
يكون الت�سويت فـي اجلمعيات 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.
( 36 ) IOÉ``ŸG
ي�سرتط فـيمن ير�سح ملجل�ص الإدارة اأن يقدم طلبا موقعا منه على منوذج يعد لذلك،
وت�سلم هذه الطلبات اإىل اأمني �سر النادي الذي يجب عليه اإر�سال �سورة منها اإىل الوزارة
فـي ذات الوقت.
وت�سدر الوزارة التعليمات اللزمة للإعداد للجمعيات العمومية واإجراءاتها ،وكذا اإجراءات
الرت�سيح والنتخاب وغريها من الإجراءات التي يجب اتباعها فـي هذه احلالة.
( 37 ) IOÉ``ŸG
يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإىل اجتماع غري عادي ،ويكون ذلك بناء على طلب مقدم
من ربع عدد الأع�ساء الذين لهم حق احل�سور اأو من الوزارة مع بيان الغر�ص من الجتماع،
وعلى جمل�ص الإدارة اأن يقوم باتخاذ الإجراءات اللزمة وعقد الجتماع خلل ( )15خم�سة
ع�سر يوما من تاريخ الطلب ،فاإذا مل يقم املجل�ص بدعوة اجلمعية العمومية ،فاإنه يجوز
للوزارة دعوتها على نفقة النادي ،وتكون الدعوة وفقا لل�سكل والإجراءات التي ن�ص عليها
هذا النظام.
وت�سري فـي �ساأن اجلمعية العمومية غري العادية ذات الإجراءات اخلا�سة باجلمعية
العمومية العادية.
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( 38 ) IOÉ``ŸG
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية مبا ياأتي:
 - 1اإ�سقاط الع�سوية عن كل اأو بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة مبوافقة ثلثي الأع�ساء
احلا�سرين.
 - 2اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات جمل�ص الإدارة مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�سرين.
 - 3تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.
 - 4دم ــج الن ــادي م ــع اأي ن ــاد اآخ ــر ميــار�ص نف�ص الن�ساط اأو اقرتاح حله وت�سفـيته،
وذلك مبوافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية الذين لهم حق احل�سور.
ول تنفذ القرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبندين ( )3و( )4من هذه املادة اإل بعد
اعتماد الوزارة خلل ( )30ثلثني يوما من تاريخ اإخطارها بها .وي�سرتط اأن تت�سمن
قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ.
( 39 ) IOÉ``ŸG
اإذا اأ�سقط ــت اجلمعي ــة العمومي ــة غــري العادي ــة الع�سويــة عن بع�ص اأع�ساء جمل�ص الإدارة
مب ــا ل يخ ــل بالأغلب ــية داخل ــه ،تتخذ اإجراءات دعوة اجلمعية العمومية العادية ل�سغل
الأماكن ال�ساغرة خلل ( )15خم�سة ع�سر يوما.
واإذا اأ�سقطت ع�سوية جمل�ص الإدارة كله ،تعني اجلمعية العمومية غري العادية جلنة
موؤقتة من ( )5خم�سة اأ�سخا�ص ملدة ( )3ثلثة اأ�سهر ،تتوىل اإدارة �سوؤون النادي والدعوة
لنتخاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة ،وفـي احلالتني تكون الع�سوية املكت�سبة للمدة
الباقية للمجل�ص.
( 40 ) IOÉ``ŸG
اإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع اجلمعية العمومية فـي املوعد املحدد لنعقادها ،وجب
على جمل�ص الإدارة اإبلغ الأع�ساء باملوعد اجلديد خلل ( )30ثلثني يوما والإعلن عنه
فـي اأماكن ظاهرة بالنادي وبالن�سر بو�سائل الإعلم املنا�سبة ،على اأنه ل يجوز باأي حال
اإجراء اأي تعديل فـي جدول اأعمالها اأو التغيري فـي اأ�سماء وحالة املر�سحني ملجل�ص الإدارة.
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( 41 ) IOÉ``ŸG
اإذا مل توافق اجلمعية العمومية على امليزانية اأو احل�ساب اخلتامي ،يجب على جمل�ص
الإدارة دعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل ( )30ثلثني يوما من تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومي ــة العادي ــة ،وذلك للنظر فـي اإ�سقاط ع�سوية جمل�ص الإدارة
مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين ،فاإن �سدر القرار بالإ�سقاط ،تقوم اجلمعية العمومية
فـي نف�ص اجلل�سة بتعيني جلنة موؤقتة من ( )5خم�سة اأ�سخا�ص ملدة ( )3ثلثة اأ�سهر،
تتوىل اإدارة �سوؤون الن ــادي والدع ــوة لنتخــاب جمل�ص الإدارة قبل نهاية هذه املدة ،وتكون
الع�سوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�ص الذي مت اإ�سقاطه ،وفـي حالة عدم �سدور القرار
بالإ�سقاط ،اعترب ذلك مبثابة اإقرار للميزانية واحل�ساب اخلتامي.
واإذا مل يقم جمل�ص الإدارة بدعوة اجلمعية العمومية غري العادية للنعقاد خلل املدة
امل�سار اإليها ،تطبق اأحكام املادة ( )20من القانون.
( 42 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للجمعية العمومية بنوعيها اأن تنظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال،
كما ل يجوز عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�سوع �سبق اأن اتخذت فـيه
جمعية عمومية غري عادية قرارا اإل بعد م�سي �سنة ميلدية على الأقل من تاريخ �سدور
هذا القرار ،ما مل ت�ستجد وقائع جديدة يرى جمل�ص الإدارة اأنها تقت�سي نظر املو�سوع
قبل م�سي مدة ال�سنة.
( 43 ) IOÉ``ŸG
يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية رئي�ص النادي ،اأو نائبه فـي حالة
غيابه ،اأو من تختاره اجلمعية العمومية لذلك من بني اأع�سائها فـي حالة غيابهما اأو عند
قيام مانع قانوين لهما ،ويتوىل اأمني �سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإ�سراف على
حم�سر اجتماعها ،فاإن كان غائبا تختار اجلمعية العمومية من يقوم بعمله من بني اأع�سائها.
¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG
›∏``IQGOE’G ¢ù
( 44 ) IOÉ``ŸG
يدير �سوؤون النادي جمل�ص اإدارة يتكون من:
الرئي�ص ،ونائب الرئي�ص ،واأمني ال�سر ،واأمني ال�سندوق ،و( )5خم�سة اأع�ساء.
ويتم انتخاب املجل�ص مبعرفة اجلمعية العمومية العادية للنادي من بني اأع�سائها العاملني
بالقرتاع ال�سري املبا�سر.
-63-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1459

( 45 ) IOÉ``ŸG
مدة جمل�ص الإدارة ( )4اأربعة اأعوام من تاريخ انتخابه اأو ت�سكيله.
( 46 ) IOÉ``ŸG
جمل�ص الإدارة م�سوؤول عن جميع اأعماله م�سوؤولية كاملة وت�سامنية بني اأع�سائه طبقا
لأحكام القانون.
ومع عدم الإخلل بامل�سوؤولية اجلزائية ،يكون كل ع�سو من الأع�ساء وجميع العاملني
بالنادي م�سوؤول عن القرارات التي ي�سدرها اأو الت�سرفات التي يقوم بها اإذا كان من �ساأنها
الإ�سرار مب�سالح النادي اأو باأمواله.
( 47 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تتوفر فـي املر�سح ملجل�ص الإدارة ال�سروط الآتية:
 - 1اأن يكون من الأع�ساء العاملني ،وم�ســى علــى ع�سويت ــه العامل ــة بالن ــادي ع ــام
على الأقل.
 - 2اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة ،ومل يحكم عليه بعقوبة نهائية فـي جناية
اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ،ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
 - 3األ تقل �سنه عن ( )25خم�سة وع�سرين عاما وقت تقدمي طلب الرت�سيح.
 - 4اأن يكون حا�سل على ال�سهادة العامة للتعليم العام على الأقل.
 - 5اأن يكون له ن�ساط ريا�سي واجتماعي.
 - 6اأن يكون م�سددا ر�سوم ال�سرتاك املقررة وفقا للئحة املالية.
( 48 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص اإدارة النادي واأي جمل�ص اإدارة ناد اآخر ،ول يجوز
لأع�ساء جمل�ص الإدارة ال�سرتاك مع ناديهم اأو ناد اآخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب
الفردية اأو اجلماعية اأو التحكيم فـي تلك املباريات ،ول يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص
الإدارة والعمل بالنادي باأجر اأو مكافاأة.
( 49 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر جمل�ص الإدارة الخت�سا�سات الآتية:
 - 1اإدارة �سوؤون النادي من جميع النواحي ،وتوفـري الفر�ص للأع�ساء لتاأدية ن�ساطهم
الريا�سي والجتماعي على اأكمل وجه ،وتنفـيذ اخلطة املقررة.
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 - 2و�سع الأ�س�ص والربامج التي ت�ساعد على النهو�ص بامل�ستوى الفني للفرق الريا�سية
فـي فئات ال�سن املتدرجة التي متثله فـي مباريات احتادات اللعبات الريا�سية
امل�سرتك فـيها فـي حدود ال�سيا�سة العامة التي ي�سعها احتاد اللعبة.
 - 3العناي ــة بتنظيـ ــم ن�س ــاط الأع�س ــاء وتوجيهه ــم واإقام ــة امل�سابق ــات بينه ــم ،وغري
ذلك من الأمور التي ت�ساعد على تكوينهم تكوينا �ساحلا فـي النواحي الوطنية
واخللقية والريا�سية والجتماعية مع العناية بتكوين فرق النا�سئني ملختلف اللعبات.
 - 4البت فـي طلبات الع�سوية.
 - 5البت فـي ال�سكاوى التي تقدم من الأع�ساء اأو �سدهم وتوقيع اجلزاءات طبقا
للئحة التي تعد لهذا الغر�ص فـي حدود اأحكام هذا النظام.
 - 6و�سع النظم واللوائح اللزمة لتنظيم �سوؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية
واملالية.
 - 7تكوي ــن الل ــجان الدائمـ ــة اأو املوؤقت ــة لبح ــث تنظي ــم �سـ ـوؤون النادي املتنوعة �سواء
من بني اأع�ساء املجل�ص اأو من بني اأع�ساء النادي ،ويج ــوز ال�ستعان ــة فـي ذلك
بخرباء من خارج النادي.
 - 8املوافقة على العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي.
 - 9اختيار امل�سرف الذي تودع فـيه اأموال النادي.
 - 10دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ،وتنفـيذ قراراتها.
 - 11و�سع التقرير ال�سنوي للأن�سطة املتنوعة للنادي ،وعر�سه على اجلمعية العمومية.
 - 12اإعداد احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية ،وو�سع م�سروع امليزانية املقبلة
متهيدا لعر�سها على مدقق احل�سابات واجلمعية العمومية.
 - 13بحث القرتاحات التي تقدم من الأع�ساء قبل عر�سها على اجلمعية العمومية.
 - 14تعيني وترقية العاملني بالنادي ،وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم واجلزاءات
التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم ،وذلك طبقا ملا تبينه اللئحة الداخلية.
 - 15اإعداد القيادات الريا�سية ،وتاأهيل املدربني من اأبناء النادي.
 - 16بحث ودرا�سة اأي ا�ستقالت تقدم من اأع�ساء املجل�ص.
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( 50 ) IOÉ``ŸG
يجتمع جمل�ص الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل �سهر ،وتوجه الدعوة من اأمني �سر النادي
قبل موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل ،ويرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة واملذكرات
اخلا�سة بها ،ول تكون اجتماعات املجل�ص �سحيحة اإل اإذا ح�سرها الأغلبية املطلقة لأع�سائه،
فاإذا مل تتوافر هذه الأغلبية يوؤجل الجتماع اإىل جل�سة اأخرى تعقد خلل اأ�سبوع من الجتماع
الأول ،ويكون الجتماع الثاين �سحيحا بح�سور ثلث الأع�ساء على الأقل ،على اأن يذكر
ذلك فـي خطاب الدعوة.
وت�سدر قرارات املجل�ص بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين ،فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�ص.
ول يجوز باأي حال اأن ي�سدر قرار باأغلبية اأقل من ربع عدد اأع�ساء املجل�ص.
وتقوم اأمانة �سر النادي باإعداد �سجل لقيــد حما�ســر اجتماع ــات جمل ــ�ص الإدارة ،ويوق ــع
على حم�سر كل جل�سة رئي�ص اجلل�سة واأمني ال�سر ،ويجوز للوزارة اأن توفد مندوبا عنها
حل�سور اجتماعات املجل�ص للإدلء بوجهة نظرها فـي مو�سوع معني ترى اأن امل�سلحة
العامة تقت�سي بحثه مع املجل�ص ،دون اأن يكون له حق الت�سويت ،وتخطر الوزارة ب�سورة
من حم�سر اجتماع املجل�ص خلل اأ�سبوعني من تاريخ انعقاده.
ولل ــوزارة اإع ــلن بط ــلن اأي ق ــرار ي�س ــدره جملــ�ص الإدارة يكون خمالفا لأحكام القانون
اأو هذا النظام اأو نظام النادي ولوائحه.
( 51 ) IOÉ``ŸG
يج ــوز دع ــوة جمل ــ�ص الإدارة لجت ــماع عاج ــل تقت�سي ــه ال�سرورة بناء على طلب الرئي�ص
اأو اأمني ال�سر  -بعد موافقة الرئي�ص  -اأو ثلث عدد اأع�سائه ،وفـي هذه احلالة ل تتقيد
الدعوة باإجراءات توجيه الدعوة املبينة فـي املادة ال�سابقة.
( 52 ) IOÉ``ŸG
للوزير فـي حالة خلو مركز اأو اأكرث من مراكز الأع�ساء املنتخبني مبجل�ص الإدارة لأي �سبب من
الأ�سباب اأن يعني من ي�سغلها ،فاإذا زاد عدد املراكز التي خلت على الن�سف حل املجل�ص بقوة القانون
من تاريخ خلو اآخر مركز مكمل لهذا العدد ،وي�ستمر الأع�ساء الباقون من املجل�ص ال�سابق فـي
اإدارة �س ـوؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �سدور قــرار من الوزيـ ــر بتعيني جمل�ص اإدارة
جديد ،وفـي احلالتني يكون التعيني من بني من تتوفر فـيهم �سروط الع�سوية وفقا لأحكام هذا
النظام ،على اأن يكون ذلك موؤقتا حلني انعقاد اأول جمعية عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد
املكمل لت�سكيل جمل�ص الإدارة اأو لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد بح�سب الأحوال.
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( 53 ) IOÉ``ŸG
مي�سك النادي �سجـل ملحا�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة ،ويوقع على حم�ســر ك ــل جل�س ــة
الرئي�ص واأمني ال�سر.
وحتتفظ اإدارة النادي بال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بها فـي مقر النادي حتت
اإ�سراف اأمني ال�سر واأمني ال�سندوق ،كل فـيما يخ�سه.
ويج ــوز لك ــل عـ ــ�سو م ــن اأع�س ــاء جملـ ــ�ص الإدارة الط ــلع عليها ،كما يجوز لـه الطلع
على �سجل حما�سر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.
وللوزارة الطلع على جميع ال�سجلت وامللفات وامل�ستندات اخلا�سة بالنادي ،واإخطاره
مبلحظاتها واملخالفات التي تراها ،وذلك لتلفـيها واإزالة اأ�سبابها خلل ( )30ثلثني
يوما من تاريخ الإخطار.
™``HÉ°ùdG π```°üØdG
…ò``«`ØæàdG Ö``àµŸG
( 54 ) IOÉ``ŸG
يكون ملجل�ص الإدارة مكتب تنفـيذي يتكون من الرئي�ص اأو نائبه رئي�سا ،واأمني ال�سر ،واأمني
ال�سندوق ،وع�سوين يختارهما جمل�ص الإدارة من بني اأع�سائه.
( 55 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر املكتب التنفـيذي الخت�سا�سات الآتية:
 - 1اإعداد ودرا�سة املو�سوعات التــي تعر�ص عل ــى جمل ــ�ص الإدارة ،و إاب ــداء امللحظ ــات
عليها.
 - 2متابعة تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة.
 - 3بح ــث املو�سوع ــات العاجل ــة ،واإ�س ــدار ما يــراه فـي �ساأنها من تو�سيات اأو قرارات
فـي حدود ما تبينه اللئحة الداخلية للنادي.
 - 4اإعداد م�سروع التقرير ال�سنوي عن اأن�سطة النادي.
 - 5اقرتاح تعيني وترقية العاملني بالنادي وحتديد اأجورهم اأو مكافاآتهم وعلواتهم
واجلزاءات التاأديبية التي توقع عليهم واإنهاء خدماتهم ،وذلك طبقا ملا تبينه
اللئحة الداخلية للنادي.
 - 6درا�سة ما يحيله اإليه جمل�ص الإدارة من مو�سوعات.
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( 56 ) IOÉ``ŸG
تنظم اللئحة الداخلية للنادي اإجراءات عقد اجتماعات املكتب التنفـيذي.
وتكون اجتماعاته �سحيحة بح�سور الأغلبية املطلقة لأع�سائه ،وت�سدر القرارات باأغلبية
الأع�ساء احلا�سرين ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع ،ول يجوز
اأن يقل عدد احلا�سرين فـي اأي اجتماع عن ( )3ثلثة.
ويتعني عر�ص تو�سيات اأو قرارات املكتب التنفـيذي على جمل�ص الإدارة فـي اأول اجتماع له،
ول تعترب تو�سياته اأو قراراته نهائية اإل بعد اعتمادها من املجل�ص.
ø```eÉãdG π``°üØdG
¥hóæ°üdG ÚeCG - ô°ùdG ÚeCG - ¢ù«FôdG ÖFÉf - ¢ù«FôdG äÉ°UÉ°üàNG
( 57 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر رئي�ص النادي الخت�سا�سات الآتية:
 - 1رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وجمل�ص الإدارة ،واجتماعات
اللجان املختلفة فـي حالة ح�سوره لها.
 - 2متثيل النادي اأمام الق�ساء ولدى الغري.
 - 3توقيع العقود والتفاقيات التي تربم با�سم النادي ،وذلك بعد موافقة جمل�ص
الإدارة عليها.
 - 4التوقيع مع اأمني ال�سندوق على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
 - 5التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.
( 58 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر نائب الرئي�ص اخت�سا�سات الرئي�ص فـي حالة غيابه.
( 59 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر اأمني ال�سر الخت�سا�سات الآتية:
 - 1توجيه الدعوة والإعداد لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية وجمل�ص الإدارة،
واملكتب التنفـيذي واللجان وحترير املحا�سر اخلا�سة بها وت�سجيلها بال�سجلت
املعدة لذلك ،والتوقيع عليها مع رئي�ص الجتماع.
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 - 2و�ســع جــدول اأعمــال الجتماعات واإدراج امل�سائل التي يرى جمل�ص الإدارة اإدراجها
فـي جدول اأعماله ،واملو�سوعــات التــي يرى املجلــ�ص اإدراجهــا ف ــي جدول اأعمال
اجلمعية العمومية.
 - 3تنفـيذ قرارات جمل�ص الإدارة ،واملكتب التنفـيذي.
 - 4الإ�سراف على اأعمال اللجان وامل�ساركة فـي ع�سويتها وتنفـيذ قراراتها والإ�سراف
على العاملني بالنادي ومتابعتهم.
 - 5رفع تقرير �سنوي اإىل جمل�ص الإدارة عن حالة النادي واأن�سطته املختلفة.
 - 6عر�ص طلبات الع�سوية على جمل�ص الإدارة.
 - 7حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره جمل�ص الإدارة.
 - 8حفظ امل�ستندات وال�سجلت الإدارية والأختام بعهدته فـي مقر النادي.
 - 9اإعداد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بال�سرتاك مع اأمني ال�سندوق ،ورفعه
اإىل جمل�ص الإدارة.
 - 10التوقيع على مكاتبات النادي ،عدا املكاتبات التي يرى جمل�ص الإدارة �سرورة
توقيعها من رئي�ص النادي.
 - 11الإ�سراف على اأوجه ن�ساط النادي ،وتنفـيذ التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها.
وفـي حالة تعيني مدير متفرغ للنادي ،فاإنه ميار�ص الخت�سا�سات ال�سابقة ،وله حق ح�سور
جميع الجتماعات وامل�ساركة فـيها دون اأن يكون له �سوت معدود ،ويحتفظ اأمني ال�سر
بع�سويته فـي جمل�ص الإدارة.
( 60 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر اأمني ال�سندوق الخت�سا�سات الآتية:
 - 1الإ�سراف على حت�سيل اإيرادات واأموال النادي ،واإيداعها فـي امل�سرف الذي حتفظ
فـيه اأمواله.
 - 2تنفـ ــيذ ق ــرارات جم ــل�ص الإدارة واملكتــب التنفـيذي من الناحية املالية ،والتحقق
من مطابقتها لبنود امليزانية واللئحة املالية.
 - 3التوقيع مع الرئي�ص على اأذون ال�سرف وال�سيكات.
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 - 4الإ�سراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجلت والدفاتر املالية واملحافظة
على م�ستندات الإيرادات وامل�سروفات ،وهو م�سوؤول عن جميع البيانات احل�سابية
التي تر�سد فـي الدفاتر.
 - 5اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ،وال�سرتاك مع اأمني ال�سر فـي اإعداد
م�سروع ميزانية ال�سنة املالية املقبلة وتقدميها اإىل جمل�ص الإدارة.
 - 6الإ�سراف على حفظ ال�سجلت والدفاتر املالية وكافة امل�ستندات وكل ما يت�سل
بالناحية املالية من عهد فـي مقر النادي.
 - 7اعتماد �سرف الأجور وفواتري امل�سرتيات وا�ستهلك الكهرباء واملياه واخلدمات
على اختلف اأنواعها ،ح�سبما هو وارد فـي ميزانية النادي املعتمدة وطبقا للئحة
املالية.
 - 8اإعداد تقرير ربع �سنوي واآخر �سنوي عن حالة النادي املالية ،ورفعهما اإىل جمل�ص
الإدارة.
™°SÉàdG π°üØdG
زوال واإ�ضقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س الإدارة
( 61 ) IOÉ``ŸG
تزول الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:
 - 1الوفاة.
 - 2ال�ستقالة.
 - 3اإذا تخلف عن ح�سور( )3ثلث جل�سات عادية متتالية اأو ( )4اأربع جل�سات متفرقة
خلل العام ،دون عذر كتابي يقبله املجل�ص ،على اأن ي�سدر قرار من جمل�ص الإدارة
باعتباره م�ستقيل.
( 62 ) IOÉ``ŸG
ت�سقط الع�سوية عن ع�سو املجل�ص فـي الأحوال الآتية:
 - 1اإذا �سدر �سده حكم نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ،اأو قرار
تاأديبي من جهة حكومية عن خمالفة ثبت اأنها خملة بال�سرف اأو الأمانة.
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 - 2اإذا اأ�سقط ــت ع�سويت ــه مــن اإحدى الهيئات اخلا�سة العاملة فـي املجال الريا�سي،
اأو املجال الجتماعي لأ�سباب خملة بال�سرف اأو الأمانة.
 - 3اإذا ثبت ارتكابه اأعمال متـ�ص كرامة النادي ،اأو ت�سر باأمواله اأو ممتلكاته على نحو
يجعله غري جدير بع�سويته.
ول ت�سقط ع�سويته فـي هذه احلالة اإل بعد قيام جمل�ص الإدارة ببحثها وعر�سها على اجلمعية
العمومية غري العادية ،ويجب اأن ي�سدر قرارها باأغلبية ثلثي اأع�سائها احلا�سرين.
ول يجوز للع�سو الذي اأ�سقطت ع�سويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�سيح نف�سه مرة اأخرى
لع�سوية جمل�ص اإدارة هذا النادي اأو اأي ناد اأو اأي هيئة ريا�سية اأخرى اإل اإذا رد اإليه اعتباره،
اأو زالت اأ�سباب الإ�سقاط.
ô```°TÉ©dG π```°üØdG
âbDƒe ¢ù∏› Ú«©Jh IQGOE’G ¢ù∏› πM
( 63 ) IOÉ``ŸG
للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحل جمل�ص الإدارة وتعيني جمل�ص اإدارة موؤقت من بني اأع�ساء
النادي العاملني ملدة عام ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني:
 - 1عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية اأو غري العادية خلل ( )3ثلثة
اأ�سهر من تاريخ �سدورها.
 - 2ارتكاب خمالفات مالية اأو اإدارية ج�سيمة.
ول يجوز اإ�سدار قرار احلل اإل بعد اإخطار جمل�ص الإدارة بكتاب م�سجل باملخالفات املن�سوبة
اإليه وانق�ساء ( )30ثلثني يوما من تاريخ الإخطار دون اأن يقوم جمل�ص الإدارة باإزالة
اأ�سباب املخالفات ما مل يكن لديه مربرات تقبلها الوزارة.
ويجب اأن ين�سر قرار حل جمل�ص الإدارة فـي اجلريدة الر�سمية خلل �سهر من تاريخ
�سدوره .وملجل�ص الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم اإىل الوزير من هذا القرار خلل ()15
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سره ،ويجب بحث هذا التظلم واإخطار املتظلم بالنتيجة
خلل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدمي التظلم ،ويعترب فوات ميعاد ( )60الـ�ستني يوما
امل�سار اإليه دون رد مبثابة رف�ص �سمني للتظلم.
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( 64 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ص الإدارة الذي �سدر قرار بحله والعاملني القائمني بالعمل اأن يبادروا بت�سليم
املجل�ص املوؤقت جميع أامــوال النادي و�سجلت ــه وم�ستندات ــه وموجودات ــه ،ول يخل ذلك
مب�سوؤوليتهم الت�سامنية وال�سخ�سية املن�سو�ص عليها فـي املادة ( )29من القانون.
( 65 ) IOÉ``ŸG
يتوىل املجل�ص املوؤقت كافة اخت�سا�سات جمل�ص الإدارة ،ويلتزم باإزالة اأ�سباب املخالفات التي
اأدت اإىل حل املجل�ص ال�سابق ،وعليه اأن يدعو اجلمعية العمومية العادية للنعقاد قبل
انته ــاء مدت ــه لنتخــاب جملــ�ص اإدارة جديد ،كما يعر�ص عليها تقريرا مف�سل عن حالة
النادي ،وما قام به من اأعمال خلل فرتة تعيينه.
ô``°ûY …OÉ``◊G π``°üØdG
¬``›O hCG …OÉ``ædG π``M
( 66 ) IOÉ``ŸG
يجوز حل النادي اأو دجمه فـي ناد اآخر ،بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية:
 - 1اإذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.
 - 2اإذا ت�سرف فـي اأمواله فـي غري الأغرا�ص التي اأن�سئ من اأجلها.
 - 3اإذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.
 - 4اإذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو خالف النظام العام اأو الآداب العامة.
ويبلغ قرار احلل اأو الدمج بالطرق الر�سمية.
ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد فـي املادة ( )34من القانون.
( 67 ) IOÉ``ŸG
ين�سر قرار حل النادي اأو دجمه فـي اجلريدة الر�سمية ،ويحظر على جمل�ص اإدارته وكذلك
العاملني به موا�سلة اأعمالهم اأو الت�سرف فـي اأمواله فور �سدور القرار.
ويحظر على كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن وقوع املخالفات التي
دعت اإىل حل النادي تر�سيح نف�سه لع�سوية جمل�ص اإدارة اأي هيئة خا�سة عاملة فـي املجال
الريا�سي ملدة ( )5خم�سة اأعوام من تاريخ �سدور قرار احلل.
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( 68 ) IOÉ``ŸG
تعني الوزارة م�سفـيا باأجر للنادي بعد قرار حله اأو دجمه ،ويجب على القائمني على اإدارته
املبادرة بت�سليم امل�سفـي جميع امل�ستندات وال�سجلت اخلا�سة به متى طلب منهم ذلك،
وميتنع عليهم وامل�سرف املودع لديه اأمواله ،واملدينني له الت�سرف فـي اأي �ساأن من �سوؤون
اأو فـي اأي حق من حقوقه املالية اإل مبوافقة كتابية من امل�سفـي.
وي�سدر الوزير قرارا بتوجيه اأموال النادي املنحل اإىل اأي ناد اآخر ،وفـي حالة الدمج ت�سلم
الأموال املتبقية للنادي الذي اأدمج فـيه.
ô``°ûY »``fÉãdG π``°üØdG
…OÉ``ædG ∫É``ªYCG º``«¶æJ
( 69 ) IOÉ``ŸG
ي�سع جمل�ص الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم اأعمال النادي الإدارية واملالية والفنية،
وعلى الأخ�ص اللوائح الآتية:
:á«∏NGódG áëFÓdG :’hCG

تت�سمن الو�سائل التنفـيذية لتحقيق اأغرا�ص النادي واأهدافه ومواعيد فتحه
وغلقه ،وتنظيم ا�ستخدام مرافقه وملعبه ،وبيان النظم والقواعد والإجراءات
التي تتبع فـي ح�سور الزوار ،وفـي اجتماع ــات اجلمعي ــة العمومي ــة وجمل�ص الإدارة
وطريق ــة الت�سويت وفــرز الأ�سوات ،كما تت�سمن تنظيم �سجلت النادي ودفاتره
وكل ما يتبع ب�ساأن املحفوظات الفنية والإدارية ،وقواعد توظيف العاملني وتاأديبهم،
وغري ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللزمة حل�سن �سري العمل بالنادي.
:á«dÉŸG áëFÓdG :É«fÉK

تت�س ــمن نظ ــام حت�س ــيل الإيــرادات و�سرف العتمادات املدرجة مبيزانية النادي
وتوزيع بـنود ال�سرف وفتح العتمادات امل�ستندية خلل العام ،وال�سلف امل�ستدمية
واملوؤقتة والإج ــراءات التي تتبع فـي امل�سرتيات ونظام املخازن واجلرد ال�سنوي،
وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بال�سجلت احل�سابية وحفظ امل�ستندات املالية
وطريقـ ــة اعتم ــاد م�س ــروع امليزانية وحتديد فئات ال�سرتاك لكل نوع من اأنواع
الع�سوية وطريقة حت�سيلها والإجراءات التي تتبع فـي ذلك ،واأحوال الإعفاء من ال�سرتاك
اأو اأي ر�سوم اأخرى ،وغري ذلك من املو�سوعات املالية املتعلقة بالنادي.
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ثالثـا :لئحة الن�ضاط الريا�ضي والثقافـي والجتماعي:

تت�سمن تنظيم الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي ب�سوره املتنوعة فـي حدود
ال�سيا�سة العامة للدولة.
كما تت�سمن اإجراءات تعيـني امل�سرفـني علـى الن�ساط الريا�سي والثقافـي والجتماعي
بالنادي ،وحتديد اخت�سا�ساتهم ،وال�سروط التي يجب اأن تتوافر فـيهم فـي حدود
القواعد التي ت�سعها الوزارة واحتادات اللعبات الريا�سيـة املخت�سـة ،وتنظيم
العلقة بينهم وبني جمل�ص الإدارة.
:á«ë°üdG áëFÓdG :É`©HGQ

تت�سمن القواعد اخلا�سة بالإ�سراف ال�سحي على اللعبني وطريقة علجهم
مما يتعر�سون له من اإ�سابات ،ومكافحة تناول املن�سطات ،وغري ذلك من الأمور
ال�سحية الأخرى.
كما تت�سمن الأ�س�ص والقواعد التي يتبعها النادي فـي �ساأن ال�سرتاطات ال�سحية
املتعلقة مبرافقه وخا�سة الأماكن املخ�س�سة للطهي واإعداد املاأكولت التي تقدم به،
وذلك مبراع ــاة ال�سرتاط ــات ال�سح ــية والقواع ــد الت ــي ت�سعه ــا اجله ــات املعني ــة
فـي �سلطنة عمان.
( 70 ) IOÉ``ŸG
يعمل باللوائح التي ي�سعها النادي من تاريخ موافقة جمل�ص الإدارة عليها ،وي�سري ذلك
على اأي تعديل على هذه اللوائح.
وتر�سل ن�سخة من هذه اللوائح اإىل الوزارة.
ô``°ûY å``dÉãdG π``°üØdG
ájQGOE’G äGAGõ÷Gh ihÉµ°ûdG
( 71 ) IOÉ``ŸG
يقدم اأع�ساء النادي ما لديهم من �سكاوى اإىل اأمني �سر النادي ،وعليه اأن يقوم بتحقيقها
بعد �سماع اأقوال ال�ساكي ،وعر�ص نتيجة التحقيق على جمل�ص الإدارة للبت فـيها واإبلغ
ال�ساكي بنتيجة الت�سرف فـي �سكواه ،وذلك خلل ( )30ثلثني يوما من تاريخ تقدميها.
ويجوز لل�ساكي اأن يطلب فـي التحقيق من اأمني ال�سر ال�سماح له باحل�سور اأمام جمل�ص
الإدارة لإبداء وجهة نظره فـي ال�سكوى.
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( 72 ) IOÉ``ŸG
اإذا خالف ع�سو النادي اأحكام القانون اأو هذا النظام اأو لوائح النادي اأو قرارات جمل�ص
الإدارة ،اأو وقع منه ما مي�ص �سمعة النادي اأو �سمعته� ،سواء كان ذلك داخل النادي اأو خارجه،
جاز توقيع اأحد اجلزاءات الآتية:
 - 1لفت النظر.
 - 2الإنذار.
 - 3الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة اأق�ساها (� )6ستة اأ�سهر.
 - 4اإيقاف الع�سو موؤقتا اأو احلرمان من دخول النادي ملدة اأق�ساها (� )6ستة اأ�سهر.
 - 5اإ�سقاط الع�سوية.
( 73 ) IOÉ``ŸG
ت�س ــدر ق ــرارات جملــ�ص الإدارة بتوقيع اجلزاءات الأربعة الأوىل املبينة فـي املادة ال�سابقة
بالأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين ،اأما اإ�سقاط الع�سوية فـي�سرتط فـي توقيعها موافقة
ثلثة اأرباع اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل ،واإذا ما احتاج الأمر اإىل بع�ص الوقت لإمتام
التحقي ــق م ــع الع�س ــو ،يج ــوز ملجل ــ�ص الإدارة اأن يتخذ قرارا باإيقافه كاإجراء احتياطي على
األ تتج ــاوز م ــدة ه ــذا الإيق ــاف الحتياطـ ــي اأ�سبوع ــني ،وميكـ ــن اأن جتدد املدة ملرة واحدة
فـي حالة امتناع الع�سو عن الإدلء باأقواله بعد اتخاذ اإجراءات ا�ستدعائه طبقا لهذا النظام.
( 74 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز توقيع اأي جزاء من اجلزاءات الواردة فـي املادة ( )72اإل بعد �سماع اأقوال الع�سو
املخالف وحتقيق دفاعه ،ويتم اإخطار الع�سو حل�سور التحقيق بخطاب م�سجل قبل موعد
اجلل�سة املحددة باأ�سبوع على الأقل ،وفـي حالة ثبوت امتناعه عن احل�سور ي�سدر القرار
فـي �ساأنه غيابيا.
واإذا �سدر القرار بتوقيع جزاء على الع�سو ،يجوز له التظلم ملجل�ص الإدارة من هذا القرار
بخطاب م�سجل خلل ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره به ،وملجل�ص الإدارة البت
فـي التظلم خلل مدة ل جتاوز ( )30ثلثني يوما من تاريخ تقدميه ،واإخطار الع�سو
بالنتيجة.
كما يجوز للع�سو التظلم اإىل الوزارة من قرار جمل�ص الإدارة للبت فـي تظلمه.
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( 75 ) IOÉ``ŸG
يجوز للع�سو ال�سادر �سده قرار باإ�سقاط ع�سويته اأن يلتم�ص من جمل�ص الإدارة اإعادة
النظر فـي اأمره بعد (� )6ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القرار.
ô``°ûY ™``HGôdG π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCG
( 76 ) IOÉ``ŸG
يعمل جمل�ص اإدارة النادي على خدمة اأع�سائه واملجتمع ب�سفة عامة ،وذلك بتعاونـه
وت�سامنـه مـع الهيئات املعنية بال�سوؤون الريا�سية والثقافـية والجتماعية فـي حدود ال�سيا�سة
العامة للدولة والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة.
( 77 ) IOÉ``ŸG
يعمل النادي على اإعداد مكان خا�ص لأ�سر اأع�ساء النادي تتوافر فـيه و�سائل الت�سلية
والراحة لهم من كافة النواحي.
( 78 ) IOÉ``ŸG
اأع�ساء النادي م�سوؤولون عما يقع منهم اأو من اأبنائهم اأو مرافقيهم من تلفـيات لأمـلك
النادي وحمتوياتـه ،ويلتزمون بدفع التعوي�سات املادية التي يحددها جمل�ص الإدارة.
( 79 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز اإ�سراك اأي لعب فـي اأي ن�ساط ريا�سي اإل بعد التاأكد من �سلمة �سحته ،ويجب
التحقق من حالة اللعب الطبية مرة واحدة على الأقل كل عام ،ومي�سك النادي ملفا
طبيا لكل لعب.
( 80 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للنادي اإقامة اأي مباريات اأو اأن�سطة مع الفرق الأجنبية �سواء داخل �سلطنة عمان
اأو خارجها اإل بعد احل�سول على اإذن من احتاد اللعبة املخت�ص وموافقة كتابية من الوزارة،
كما ل يجوز للنادي اأن يتلقى اأموال اأو م�ساعدات من اأ�سخا�ص اأو هيئات مقرها خارج
�سلطنة عمان اأو اأن يدفع �سيئا من اأمواله لهذه الأ�سخا�ص اأو اجلهات اإل مبوافقة كتابية
من الوزارة.
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( 81 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للنادي اأن يقوم باإن�ساء مبان اأو �سالت اأو قاعات اأو ملعب اأو اأي من�ساآت اأخرى
جديدة اأو ا�ستكمال اإن�سائها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة.
( 82 ) IOÉ``ŸG
يتعي ــن عل ــى الن ــادي األ يتخلف عن ح�سور اجلمعيات العمومية للهيئات والحتادات
الريا�سي ــة املن�س ــم اإليهــا ،ويختار جمل�ص الإدارة من ميثل النادي فـي هذه الجتماعات
من اأع�ساء النادي الذين تتوافر فـيه ــم ال�س ــروط الواردة فـي نظم هذه الهيئات ،ويجب
على املن ــدوب اأن يقدم تقريــرا اإىل جمل�ص الإدارة مبا دار فـي هذه الجتماعات ،كما يجب
اأن يت�سم ــن تقرير جملــ�ص الإدارة ال�سنوي املقدم اإىل اجلمعية العمومية للنادي ملخ�سا
ملا جاء فـي هذه التقارير ،ووجهة نظر املجل�ص فـيها.
( 83 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للأع�ساء مزاولة األعاب القمار اأيا كان نوعها ،كما ل يجوز اإدخال اأو بيع اأو تقدمي
اأي م�سروبات روحية فـي مقر النادي.
( 84 ) IOÉ``ŸG
لأمني �سر النادي اأن يوجه نظر الأع�ساء اإىل ما يقع منهم من خمالفات لنظام النادي
ولوائحه وقرارات جمل�ص الإدارة.
( 85 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز لأع�ساء النادي اأن يوجهوا اأي لوم اأو توبيخ اإىل اأي من العاملني فـي النادي ،ولهم
اأن يقدموا �سكوى كتابية عما يقع من هوؤلء العاملني من اأخطاء اأو اإهمال فـي عملهم
اإىل اأمني �سر النادي لبحثها ،وعلى اأمني ال�سر اأن يقوم باإخطار الع�سو ال�ساكي بنتيجة
الت�سرف فـي هذه ال�سكوى خلل اأ�سبوعني من تاريخ تقدميها ،ويجوز للع�سو اأن يطلب
رفع الأمر اإىل جمل�ص الإدارة.
( 86 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن يحتفظ النادي بجانب الدفاتر وال�سجلت اللزمة لتنظيم اأعماله الإدارية
واملالية ب�سجلت ودفاتر اأخرى لبيان وتنظيم ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي،
وعلى الأخ�ص ال�سجلت الآتية:
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� - 1سجل قيد اللعبني:
ويت�سمن اأ�سماء اللعبني وعمل كل منهم و�سنه وحالته الجتماعيـة وال�سحيـة
وملحظات امل�سوؤولني على ن�ساطه الريا�سي والثقافـي والجتماعي.
� - 2سجل قيد الن�ساط:
ويت�سمن بيان املباريات وامل�سابقات الر�سمية والودية ونتائجها واأ�سماء من مثلوا
النادي فـي كل منها وملحظات امل�سوؤولني عليها.
� - 3سجل التدريب:
ويت�سم ــن اأ�سم ــاء املدرب ــني ومواعي ــد التدري ــب للفــرق املختلفة اأو الأفراد ،ومدى
مواظبتهم وملحظات املدربني عليهم.
ويوقع على كل هذه ال�سجلت دوريا مع اإثبات التاريخ من كل من اأمني ال�سر واإداري اللعبة
ورئي�ص جلنة الن�ساط الريا�سي.
( 87 ) IOÉ``ŸG
يكون للنادي �سجل خا�ص تقيد فـيه اأ�سماء الزائرين ،كما يجب اأن يكون لكل ع�سو �سورة
�سخ�سية حتفظ لدى اإدارة النادي.
( 88 ) IOÉ``ŸG
تطبـ ــق اأحك ــام القان ــون والنظ ــام الأ�سا�س ــي للأندي ــة الريا�سي ــة ال�سادر بالقرار الوزاري
رق ــم  2008/124فـي ــما ل ــم يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص اأو فـيما مل تت�سمنه الن�سو�ص الواردة
فـي هذا النظام.
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