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وزارة ال�شــ�ؤون الريا�ضيــة
قــــرار وزاري
رقـــــم 2019/245
ب�إ�شهار االحتاد العماين للجولف واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/81ب�إ�صدار قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية واحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ،
و إ�لـى الق ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2014/139ب�إ�صـ ــدار النظ ـ ــام الأ�سا�س ـ ــي الحتـ ــادات اللعبـ ــات
الريا�ضية املنتخبة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�شهر االحتاد العماين للجولف .
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لالحتاد العماين للجولف .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من ربيـع الثانـي 1441هـ
املـوافــــق  19 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الريا�ضيـ ـ ـ ـ ــة
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النظام الأ�سا�سي لالحتاد العماين للجولف
الف�صــــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــوزارة :
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ب  -الوزيـــر :
وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية .
ج  -القانـــون :
قانـ ــون الهيئ ــات اخلا�ص ــة العاملــة فـ ــي املج ــال الريا�ضــي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  , 2007/81واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/57فـي �ش�أن اللجنة الأوملبية العمانية
واحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة .
د  -االحتــــاد :
االحتاد العماين للجولف .
هـ  -اللعبـــة :
لعبة اجلولف .
و  -املجـلـــــ�س :
جمل�س �إدارة االحتاد .
ز  -املكتب التنفـيذي :
املكتب التنفـيذي لالحتاد .
ح  -االحتاد الدولـــي :
االحتاد الدويل للجولف .
ط  -املنازعة الريا�ضيـة :
كل منازعة تتعلق بتطبيق �أحكام القانون  ،وهذا النظام  ،واللوائح املنف ــذة لأحكام ــه ،
�أو تف�سريها .
ي  -جلنة التحكيم الريا�ضـي :
اللجنة املخت�صة بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
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املــادة ( ) 2
ت�أ�س�س االحتاد العماين للجولف فـي عام 2019م  ،وقد �أ�شهر بتاريخ 2019/ /م مبوجب
القرار الوزاري رقم . 2019/
املــادة ( ) 3
االحتاد هيئة خا�صة ذات نفع عام  ,ال تهدف �إلى حتقيق الربح .
املــادة ( ) 4
يتمتع االحتاد بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود �أحكام القانون .
املــادة ( ) 5
يكون املقر الرئي�سي لالحتاد فـي محافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات
بقرار من الوزير  ,وي�شكل اجلهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من املجل�س  ,ومتار�س
الفروع �أن�شطتها فـي �إطار اخلطط والربامج املعتمدة .
املــادة ( ) 6
ت�سري على االحتاد �أحكام القانون  ,والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام  ,ولوائــح االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 7
يتمتع االحتاد والعاملون فـيه باالمتيازات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي القان ــون  ,وفـ ــي غي ــره
من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف االحتــاد واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 8
يهدف االحتاد �إلى الآتي :
�أ  -تنظيم و�إدارة �ش�ؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية واملالية والفنية والتنظيمية .
ب  -العمل على ن�شر اللعبة فـي كافة �أنحاء ال�سلطنة .
ج  -االرتقاء بامل�ستوى الفني للعبة .
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املــادة ( ) 9
لالحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية :
�أ  -و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لن�شر اللعبة فـي ال�سلطنة  ,ورفع م�ستواها ,
وتطويرها فنيا  ,مبراعاة الأ�س�س العلمية والفنية احلديثة  ،والقواعد الدولية
املعتمدة من االحتاد الدويل .
ب  -و�ض ــع الأ�س ــ�س وال�ضوابط الفنية عن �ش�ؤون اللعبة فـي ال�سلطنة  ،وفـي حدود
القواعد التي يقررها االحتاد الدويل .
ج  -الإ�شراف على �أع�ضائه وو�ضع خطط وبرامج ا�شرتاكهم فـي فعالياته و�أن�شطته ،
والإ�شراف على تنفـيذ هذه اخلطط  ،وتلك الربامج  ،ومتابعتها .
د  -و�ضع الأ�س�س والقواعد والربامج املنظمة ل�ش�ؤون التدريب  ،وال�شروط الواجب
توافرها فـي املدربني الوطنيني والأجانب لفرق الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء .
هـ  -رعاي ـ ـ ــة القواع ــد والنظــم واملب ــادئ الدولي ــة للعب ــة واملحافظــة عليـ ـه ــا  ،والعم ــل
علــى تنفـيذه ـ ـ ــا  ،وتنظيـ ـ ــم �ش ـ ـ ـ�ؤون االحت ــراف ف ـ ــي ح ـ ــدود القواعــد التـي ي�ضعهــا
االحتاد الدويل .
و  -ت�شجيع الهواة على ممار�سة اللعبة .
ز  -تنظيم امل�سابقات والبطوالت واملباريات بني الأع�ضاء  ،والإ�شراف على تنفـيذها ،
وو�ضع الأ�س�س والقواعد وال�شروط الالزمة لذلك  ,ومنح الألقاب ومراكز الفوز
واجلوائز اخلا�صة بها .
ح � -إعداد وت�أهيل املنتخبات الوطنية التي متثل ال�سلطنة فـي الدورات والبطوالت
العاملية والأوملبية والقارية والإقليمية وغريها من البطوالت اخلا�صة باللعبة ،
والإ�شراف على تدريبها .
ط  -الت�صريح للأع�ضاء باال�شرتاك مع الفرق الأجنبية فـي املباريات وامل�سابقات والبطوالت
واللقاءات التي تقام داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،مبراعاة �أحكام القانون .
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ي � -إعداد البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة فـي �ش�ؤون اللعبة  ,وتنظيم امل�ؤمترات التي
تعنى بهذا ال�ش�أن  ،وامل�شاركة فـيها  ،و�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
ك � -إبداء الر�أي وتوجيه الأع�ضاء  ,والعمل على ت�سوية ما قد ين�ش�أ بينهم من خالفات
وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام والقواعد التي ي�ضعها االحتاد
الدويل .
ل  -متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الدولية الريا�ضية  ،وما يتم تنظيمه
منها فـي ال�سلطنـة  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
م  -اعتماد قيد وت�سجيل الالعبني فـي الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء  ،وا�شرتاكهم فـي امل�سابقات املختلفة  ،وفقا للوائح التي ي�صدرها
االحتاد  ،والقواعد الفنية التي يقرها االحتاد الدويل .
ن  -و�ضع القواعد والأ�س�س املنظمة لال�ستغناء عن الالعبني  ,وانتقالهم �إلى �أندية
ريا�ضي ــة �أخ ـ ــرى داخـ ــل ال�سلطنـ ــة �أو خارجهـ ــا  ،مبراعـ ــاة القواع ــد الت ــي ي�ضعه ــا
االحتاد الدويل .
�س  -مكافحة تعاطي املن�شطات بالتن�سيق مع اللجنة العمانية ملكافحة تعاطي املن�شطات ،
وتوقيع اجلزاء املنا�سب على املخالفـني وفقا للوائح والقواعد ال�صادرة من الهيئات
الدولية املخت�صة .
ع  -منح املوافقات الالزمة للجهات الراغبة فـي تنظيم بطوالت �أو م�سابقات للعبة
على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو القاري �أو العاملي بعد التن�سيق مع الوزارة .
الف�صــل الثالــث
ع�ضويــة االحتــاد وحقــوق والتزامــات الأعــ�ضاء
املــادة ( ) 10
يتكون االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي الت ــي متــار�س
�أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
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املــادة ( ) 11
ي�شرتط لع�ضوية االحتاد الآتي :
�أ � -أن يكـ ــون الن ــادي �أو الهي ــئة اخلا�ص ــة العامل ــة فـي املجال الريا�ضي م�شهرا طبقا
للقانون .
ب � -أن ميار�س �أي ن�شاط يتعلق باللعبة .
ج � -سداد النادي الر�سوم املقررة للع�ضوية وفقا لأحكام الالئحة املالية لالحتاد .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ع�ضوية االحتاد �إلى املجل�س من املمثل القانوين لطالب الع�ضوية على النموذج
املعد لذلك مرفقا به ( )3ثالث ن�سخ من امل�ستندات والبيانات الآتية :
�أ  -النظام الأ�سا�سي لطالب الع�ضوية وقرار �شهره .
ب  -بيان مف�صل باملقر واملن�ش�آت واملالعب والأن�شطة .
ج � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي  ,ومنا�صبهم احلالية .
د � -أ�سماء وم�ؤهالت وخربات الفنيني وامل�شرفـني على �ش�ؤون اللعبة .
هـ � -آخر تقرير �سنوي معتمد للن�شاط  ،ون�سخة من امليزانية .
و  -موافقة اجلمعية العمومية لطالب الع�ضوية على االن�ضمام لع�ضوية االحتاد .
ز � -إي�صال �سداد ر�سم طلب الع�ضوية .
املــادة ( ) 13
يجب على املجل�س درا�سة طلب الع�ضوية خالل مدة ال جتاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام ،
وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا  ،على �أن يتم �إخطار مقدمه بالقرار
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره  ،ويعتــرب م�ضــي املــدة املــ�شار �إليــها دون البـ ــت
فـي الطلب قرارا بالرف�ض .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �أمام جلنة التحكيم الريا�ضي خالل املواعيد
املن�صو�ص عليها فـي الئحة التحكيم الريا�ضي .
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املــادة ( ) 14
يتمتع ع�ضو االحتاد باحلقوق الآتية :
�أ  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت التي ينظمها االحتاد .
ب  -امل�شاركة فـي اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد .
ج  -التمتع باخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها االحتاد لأع�ضائه .
د  -امل�شاركة فـي امل�سابقات والبطوالت الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها
االحتاد .
املــادة ( ) 15
يلتزم ع�ضو االحتاد بالآتي :
�أ  -احرتام القانون والنظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر
بالقرار الوزاري رقم  2014/139وهذا النظام واللوائح الداخلية لالحتاد  ،واللوائح
والقواعد والتعليمات ذات ال�صلة ال�صادرة من االحتاد الدويل .
ب  -تنفـيــذ قــرارات اجلمعية العمومية لالحتاد  ،وقرارات جمل�س �إدارته  ،وما ي�صدر
عن جلانه املختلفة .
ج  -احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية .
د  -امل�شاركة فـي م�سابقات وبطوالت االحتاد مع التحلي بالروح الريا�ضية .
هـ  -ت�سوية املنازعات الريا�ضية من خالل اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
و � -سداد اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد وغريه من الر�سوم الأخرى التي يقررها االحتاد
نظري ما يقدمه من خدمات للأع�ضاء .
الف�صــل الرابــع
تعليــق �أو �إ�سقــاط الع�ضويــة
املــادة ( ) 16
يجوز للمجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين �إ�صــدار قـ ــرار بتعلي ــق الع�ضوي ــة
فـي االحتاد عن �أي من �أع�ضائه لأحد الأ�سباب الآتية :
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�أ  -عدم �سداد اال�شرتاك ال�سنوي للع�ضوية ملدة �سنة واحدة .
ب  -مخالفة �أحكام القانون � ،أو النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم � 2014 /139أو هذا النظام � ،أو اللوائح ال�صادرة تنفـيذا
لأحكامه  ،وعدم ت�صحيح املخالفة خالل املدة التي يحددها املجل�س .
وال يجوز للمجل�س تعليق الع�ضوية ا�ستنادا لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فـي البندين
امل�شار �إليهمــا � ،إال بعـد التحقــق من ثبــوت ما ن�سب �إلى الع�ضــو من خــالل حتقيـ ــق جتريه
اجلهات املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجب على املجل�س دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد لالنعقاد خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار تعليق الع�ضوية  ،وذلك للنظر فـي �إ�سقاط الع�ضوية
عن الع�ضو املعلقة ع�ضويته  ،ويرتتب على عدم دعوتها لالنعقاد خالل هذا الأجل اعتبار
قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية ملغى .
املــادة ( ) 18
يجوز للجمعية العمومية لالحتاد �إ�صدار قرار ب�إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن �أي من �أع�ضائه
لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -فقد �أحد �شروط الع�ضوية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
ب  -عدم �سداد ر�سوم الع�ضوية ملدة ( )3ثالث �سنوات متتالية .
ج � -صدور �سلوك عن الع�ضو مبا ال يتفق وكرامة االحتاد �أو االحرتام الواجب له .
ويرتتب على قرار اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد ب�إ�سقاط الع�ضوية عن الع�ضو
زوال �صفة الع�ضوية عنه من تاريخ قرار املجل�س بتعليق الع�ضوية .
املــادة ( ) 19
ال يجوز النظر فـي طلب االن�ضمام لع�ضوية االحتاد املقدم ممن �أ�سقطت عنه الع�ضوية ،
�إال بعد م�ضي �سنة ميالدية كاملة من تاريخ �صدور قرار اجلمعية العمومية غري العادية
ب�إ�سقاطها .
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الف�صــل اخلامــ�س
اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد
املــادة ( ) 20
تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من �أع�ضاء االحتاد الذين تتوفر فـيهم ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته �سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية .
ب � -أن يكون قد ا�شرتك فـي �إحدى البطوالت �أو امل�سابقات �أو الفعاليات التي نظمها
االحتاد خالل تلك ال�سنة � ,أو نظم بطوالت �أو م�سابقات �أو فعاليات مبوافقة
االحتاد فـي ال�سنة ذاتها .
ج � -أن يكون قد �سدد ا�شرتاكات الع�ضوية .
املــادة ( ) 21
يكون لكل ع�ضو فـي اجلمعية العمومية لالحتاد مندوب واحد من بني �أع�ضاء جمل�س
�إدارته  ،وال يجوز للمندوب �أن يفو�ض غريه فـي حــ�ضور اجتماعاتهـ ــا �أو ف ـ ــي الت�صويـ ــت
على قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد .
واذا كان من بني بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد انتخاب املجل�س �أو �شغل
املراكز ال�شاغرة فـيه  ,فـي�شرتط فـي هذه احلالة �أال يكون املندوب مر�شحا فـي االنتخابات .
ويكون ح�ضور املجل�س وجوبي ــا فـ ــي اجتماع ــات اجلمعي ــة العمومي ــة العادي ــة لالت ــحاد ،
وال يكون لأع�ضائه حق الت�صويت على قراراتها .
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بالآتي :
�أ  -اعتماد النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبا يتفق مع النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات
الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم . 2014/139
ب  -الت�صديق على مح�ضر االجتماع ال�سابق .
ج  -املوافقة على تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية  ،وبرامج الأن�شطة  ،وخطة
العمل لل�سنة املقبلة  ،وتقرير مدقق احل�سابات .
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د  -اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية
املنتهية .
هـ  -انتخاب املجل�س � ،أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه .
و  -ت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات من بني ممثلي �أع�ضاء اجلمعية العمومية
غري املر�شحني لع�ضوية املجــل�س � ،أو م ــن غريه ــم م ــن اخل ــرباء واملتخ�ص�صــني
فـي املجال الريا�ضي .
ز  -اختيار مدقق احل�سابات  ,وحتديد مكاف�آته .
ح  -اعتماد احلد الأق�صى لأجر املدير التنفـيذي واملدير املايل .
ط  -درا�سـ ــة االقرتاح ــات املقدم ــة من قبل الأع�ضاء  ،على �أن تقدم تلك االقرتاحات
قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من موعد االجتماع .
املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة  ،على �أن يكون
�أحد اجتماعاتها خالل الأ�شهر الثالثة التالية النتهاء ال�سنة املالية  ،ويكون اجتماعها
بدعوة من رئي�سها بخطاب م�سجل للأع�ضاء العاملني وفق القانون الذين لهم حق
احل�ضور والت�صويت  ،يحدد فـيها موعد ومكان االجتماع  ،ويجب ن�شر تلك الدعوة فـي
�صحيفة يومية وا�سعة االنت�شار  ،وذلك قبل املوعد املحدد لعقدها مبدة ال تقل عن ()30
ثالثني يوما  ،ويرفق بالدعوة ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -جدول الأعمال .
ب  -احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية معتمدا من مدقق احل�سابات .
ج  -تقرير املجل�س عن حالة االحتاد الإدارية واملالية  ،و�أن�شطته املختلفة عن ال�سنة
املنتهية  ،وم�شروع الأن�شطة املختلفة لل�سنة املقبلة .
د  -م�شروعي اخلطة ال�سنوية وامليزانية التقديرية لل�سنة املالية املقبلة .
هـ  -املقرتح ـ ــات املقدم ــة م ــن الأع�ضــاء قبل اجتماع اجلمعية العمومية مبدة ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
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املــادة ( ) 24
�إذا ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية العمومية العادية لالحتاد بندا خا�صا بانتخاب املجل�س ،
�أو بع�ض �أع�ضائه ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيجب توجيه الدعوة للأع�ضاء قبل املوعد
املحدد لالجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني يوما .
وتتلقى اجلمعية العمومية العادية لالحتاد طلبات الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل ()10
ع�شرة �أيام من تاريخ توجيه الدعوة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
يتم ت�شكيل جلنة للإ�شراف على االنتخابات بقرار من املجل�س  ،وتخت�ص بت�سلم ودرا�سة
طلبات املرت�شحني والت�أكد من بياناتهم وا�ستيفائهم لل�شروط الواردة فـي هذا النظام ،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها � ،شريطة �أن يكون �أع�ضاء اللجنة من غري املرت�شحني .
املــادة ( ) 26
يتقدم الراغب بالرت�شح لع�ضوية املجل�س بطلب �إلى رئي�س اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
وفقا للنموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�سلم هذا الطلب خالل مدة فتح باب الرت�شيحات
�إلى اللجنة امل�شرفة على االنتخابات ب�إي�صال ت�سلم يحدد بها تاريخ وتوقيت ت�سلم الطلب
وبيانات  ،وعدد الأوراق املرفقة به .
املــادة ( ) 27
جتتمع اللجنة امل�شرفة على االنتخابات خالل ( )10ع�شرة �أيام بعد غلق باب الرت�شح
للتحقــق م ــن تواف ــر ال�ش ــروط الالزمـ ــة فـ ــي املرت�شحي ــن و�إع ــالن قائم ــة �أولي ــة ب�أ�سم ــاء
املرت�شح ــني فـي مقر االحتاد .
ويجوز لكل ذي م�صلحة االعتــرا�ض على الأ�سماء الواردة فـي القائمة الأولي ــة خـ ــالل ()3
ثالثة �أيام من تاريخ الإعالن مبينا فـيه �أ�سباب االعرتا�ض .
وت�صدر اللجنة قرارها فـي االعرتا�ض خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل النتهاء املدة
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 28
يجب على املجل�س �أن يعر�ض فـي لوحة الإعالنات مبقره الرئي�سي قبل موعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية ب ـ ( )8ثمانية �أيام على الأقل ك�شفا نهائيا ب�أ�سماء املرت�شحني
لع�ضوية املجل�س  ،وك�شفا ب�أ�سماء مندوبي الأندية الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع ،
على �أن تر�سل ن�سخة من هذه الك�شوفات �إلى كافة �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
املــادة ( ) 29
ت�شكل جلنة لفرز �أ�صوات املر�شحني يكون من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية غري املر�شحني
فـي االنتخابات  ،ويجب �أن يكون النداء على كل مندوب باال�سم لت�سليمه بطاقة الت�صويت ،
وعنــد الفــرز ت�ستبعــد البطاقــات غيــر امل�ستوفـيــة ل�شغــل ع�ضوي ــة املجل ــ�س وجمي ــع املراك ــز
ال�شاغــرة فـيــه  ,كما ت�ستبعد البطاقات التي بها ك�شط �أو �إتالف متعمد �أو �أي �إ�شارة تدل
على م�صدرها .
املــادة ( ) 30
يتم حتديد الفائز فـي االنتخابات ملن يح�صل على �أكرث عدد من الأ�صوات  ،و�إذا ت�ساوى
مر�شحان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات �أعيد االنتخاب بينهما  /بينهم  ،ف�إذا �أ�سفرت النتيجة
مرة �أخرى عن ت�ساوي عدد الأ�صوات �أجريت القرعة لتحديد الفائز  ،و�إذا كان العدد
النهائي للمر�شحني م�ساويا للعدد املطلوب انتخابه اعتربوا فائزين بالتزكية  ،ويعلن ذلك
فـي اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد .
املــادة ( ) 31
يجب على رئي�س املجل�س �إخطار الوزارة كتابة مبوعد ومكان كل اجتماع فـي ذات تاريخ
الإعالن عنه  ,مرفقا به ن�سخة من جدول �أعمالها ومرفقاته  ،وك�شفا ب�أ�سماء املر�شحني
والأع�ضاء الذين يحق لهم احل�ضور  ،وللوزارة �أن توفد مندوبا عنها من موظفـيها
املخت�صي ــن حل�ضور االجتماع  ،و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل املتعلقة بتحديد �أوجه �صرف
الدعم احلكومي دون �أن يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 32
يلتزم ع�ضو االحتاد بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية  ،ويجوز للجمعية العمومية
توقيع غرامة مالية على الع�ضو املتخلف عن احل�ضور بغري �سبب مقبول قدرها ()100
مائة ريال عماين � ،أو حرمانه من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطته .
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املــادة ( ) 33
يحظــر علــى منــدوب ع�ضــو اجلمعيــة العموميــة لالحتــاد ح�ض ــور اجتماعاته ــا �إذا ك ــان لــه
�أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع
مدرج فـي جدول �أعمال هذا االجتماع  ,ولع�ضو اجلمعية العمومية فـي هذه احلالة �إيفاد
مندوب �آخر حل�ضور هذا االجتماع .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل ب�أي حكم خا�ص فـي النظام الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة
ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/139ال يكون اجتماع اجلمع ــية العمومي ــة لالحتاد
�صحيحـ ــا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجـ ــل
االجت ــماع �إلى موع ــد �آخــر ف ــي اليوم نف�سه �أو فـي املوعد الذي يحدده املجل�س خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول .
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد الأع�ضاء على الأقل  ،فـ ـ�إذا ل ــم تتوافر
هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين يقوم املجل�س مبمار�سة اخت�صا�صات اجلمعية العمومية
لالحتاد حلني عقد �أول اجتماع لها .
وال ي�ؤثر فـي �صح ــة االجتماع �أو �صحة ما ي�صدر عنه من قرارات  ،نق�ص عدد الأع�ضاء
احلا�ضري ــن ع ــن العــدد الذي بدئ به االجتماع �صحيحا ما مل يقل عدد احل�ضور وقت
الت�صويت عن ربع العدد الذي بد�أ بهم االجتماع .
املــادة ( ) 35
�إذا انعقـدت اجلمعية العمومية لالحتاد �صحيحة  ،وحالت �أي �أ�سباب دون �إمتام جدول
�أعمالها اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة  ،ونافذة  ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة
�أخرى حتددها اجلمعية العمومية �أو املجل�س  ،وعلى املجل�س �إخطار الأع�ضــاء باملوع ــد
اجلدي ــد ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 36
ت�صدر اجلمعية العمومية لالحتـ ــاد قراراتهـ ــا بالأغلبي ــة املطل ـقـ ــة لأ�ص ــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضري ــن  ،و�إذا ت�س ــاوت الأ�ص ــوات يعتــرب ذلك رف�ضا للمو�ضوع املعرو�ض عليها  ،ويجوز
عر�ض هذا املو�ضوع فـي اجتماع �آخر .
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املــادة ( ) 37
يكـون الت�صــويت فـي اجلمعية العموميــة لالحتــاد ح�ضوريــا وعلنيــا  ،فـيما عدا انتخابات
ع�ضوية املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه  ،فـيكون �ســريا .
املــادة ( ) 38
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد فـي املوعد املحدد وجب
على املجل�س حتديد موعد �آخر لالجتماع خالل مدة ( )30ثالثني يوما  ،والإعالن عنه
فـي مكان ظاهر مبقر االحتاد والن�شر عنه بالو�سائل املنا�سبة  ،و�إخطار الأع�ضاء والوزارة
بذلك  ،وال يجوز فـي هذه احلالة �إجراء �أي تعديل فـي جدول الأعمال � ،أو �أ�سماء وقوائم
املر�شحني لع�ضوية املجل�س  ،وذلك �إذا كان من بني بنود جدول الأعمال انتخاب املجل�س .
املــادة ( ) 39
جتتمع اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد  ،بدعوة من املجل�س كلما اقت�ضى الأمر
ذلك � ،أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد �أع�ضائها ممن لهم حق احل�ضور  ،ويبني فـيه
�سبب تلك الدعوة .
ف�إذا امتنع املجل�س عن توجيه الدعوة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
تقدمي الطلب  ،ففـي هذه احلالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على نفقة
االحتاد مع مراعاة الإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )23من هذا النظام .
املــادة ( ) 40
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد بالآتي :
أ�  -البت فـي �سحب الثقة من املجل�س .
ب � -إ�سقاط الع�ضوية عن املجل�س �أو �أحد �أع�ضائه مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
ج  -تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرين .
د  -تعديل النظام الأ�سا�سي لالحتاد مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .
هـ  -البت فـي �إ�سقاط ع�ضوية االحتاد عن الأندية الأع�ضاء به .
و  -اقرتاح حل االحتاد وت�صفـيته مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية الذين
لهم حق احل�ضور  ،وي�شرتط �أن يت�ضمن احلل �إجراءات التنفـيذ .
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املــادة ( ) 41
�إذا خلـ ــت بعـ ــ�ض الأماك ــن فـ ــي املجل ــ�س ب�سب ــب اال�ستقال ــة �أو �إ�سق ــاط الع�ضويـ ــة �أو الوف ــاة
�أو ب�سبب زوال الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب  ،دون �أن يرتتب على ذلك الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد املجل�س  ،وجب على املجلـ�س دع ــوة اجلمعي ـ ــة العموميـة
لالحتاد العادي ــة لالنعقـ ــاد لإجراء االنتخابات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة  ،وفقا للإجراءات
واملواعيد املحددة فـي املادة ( )23من هذا النظام  ،وتكون مدة الع�ضو املنتخب هي املدة
املكملة ملدة �سلفه فـي املجل�س .
�أما �إذا ا�ستق ــال املجل ــ�س �أو ع ــدد من �أع�ضائه على نحو يرتتب عليه الإخالل بالن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انع ــقاده  ,حل املجلــ�س بقوة القانون  ,وي�ستمر الأع�ضاء الباقون
�أو املدير التنفـيذي لالحتاد فـي ت�سيري العمل فـي االحتاد  ,ودعوة اجلمعية العمومية
العادية لالنعقاد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما لت�شكيل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات
من غري الراغبني فـي الرت�شح  ،وتقوم اللجنة فور ت�شكيلها باتخاذ الإجراءات املقررة
فـي هذا النظام النعقاد اجلمعية العمومية العادية وانتخاب املجل�س  ,وتكون مدة املجل�س
احلايل املنتخب ا�ستكماال للمدة املتبقية من مدة املجل�س امل�ستقيل .
املــادة ( ) 42
يـر�أ�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد رئي�س املجل�س � ،أو نائــبه فـ ــي حال ــة غياب ــه ،
�أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته �أو من تختاره اجلمعية العمومية
لذلك من بني �أع�ضائها فـي حالة غيابهما �أو وجود مانع قانوين لهما  ،ويتولى �أمني
ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي لالحتاد الأعمال الإدارية للجمعية والإ�شراف على حترير
محا�ضر اجتماعاتها  ،وفـي حال غيابه �أو وجود مانع قانوين تختار اجلمعية من يقوم
بعمله من بني �أع�ضائها .
املــادة ( ) 43
ال يجــوز للجمعيـة العموميـة لالحتاد النظر فـي غـري امل�سائل املدرجة فـي جدول �أعمالهـا  ،كما
ال يجوز عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه اجلمعية
العمومية بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة كاملة  ،وذلك ما مل تطر�أ وقائع جديدة يرى
املجل�س معها �إعادة عر�ض املو�ضوع عليها قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها .
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املــادة ( ) 44
مــع عــدم الإخــالل ب ـ�أي حكــم خــا�ص فـ ــي ه ــذا النظ ــام  ,ت�س ــري عل ــى اجلمعي ــة العمومي ــة
غري العادية الإجراءات اخلا�صة باجتماعات ونظام عمل اجلمعية العمومية العادية لالحتاد .
املــادة ( ) 45
�إذا رف�ضت اجلمعية العمومية العادية اعتماد احل�ساب اخلتامي لالحتاد  ,وجب على املجل�س
دعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعـ ــقاد خـ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوم ــا م ـ ــن تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ,وذلك للنظر فـي �سحب الثقة عن املجل�س مبوافقة
ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إن �صدر قرار ب�سحب الثقة تقوم اجلمعية العمومية فـي ذات
االجتماع بتعيني جلنة م�ؤقتة من ( )5خم�سة �أ�شخا�ص ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر تتولى �إدارة
�ش�ؤون االحتاد  ,والدعوة النتخاب املجل�س قبل نهاية هذه املدة  ,كما تقوم كذلك بت�شكيل
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات  ,وفـي حال مل ي�صدر قرار ب�سحب الثقة عن املجل�س اعترب
ذلك قرارا باعتماد احل�ساب اخلتامي .
املــادة ( ) 46
يج ــب علــى رئيـ ــ�س اجلمعي ــة العمومي ــة لالحتاد موافاة الوزارة بن�سخة من محا�ضر
اجتماعاتها فـي مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ عقد االجتماع .
الف�صــل ال�ســاد�س
املجلـــ�س
املــادة ( ) 47
يتولى �إدارة االحتاد جمل�س �إدارة منتخب يتكون من الرئي�س  ،ونائب الرئي�س  ،و�أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،و( )5خم�سة �أع�ضاء .
املــادة ( ) 48
يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العمومية العادية
لالحتاد  ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
املــادة ( ) 49
يكون الأع�ضاء العمانيون فـي جمال�س �إدارة االحتاد الدويل و�/أو القاري �أع�ضاء فـي جمل�س
�إدارة االحتاد .
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املــادة ( ) 50
ي�شرتط فـي املرت�شح لع�ضوية املجل�س الآتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية  ،ومقيما فـي ال�سلطنة .
ب � -أن يكون ع�ضوا فـي النادي �أو الهيئة اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي .
ج � -أال يقل �سنه عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية فـي تاريخ تقدمي الطلب ،
ويعتد فـي ذلك ببيانات البطاقة ال�شخ�صية .
د � -أن يكون محمود ال�سرية  ,ح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية
مخلة بال�شرف �أو الأمانة  ,ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
و � -أال يكون محروما من ممار�سة حقوقه املدنية بحكم ق�ضائي .
ز � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل ال يقل عن م�ؤهل دبلوم التعليم العام .
ح � -أن يكون من بني الالعــبني �أو احلكـ ــام �أو املدربيـ ــن املعتزل ــني للعب ــة  ،وم�ضـ ــى
عل ــى اعتزال ــه �سن ــة واح ــدة على الأقل � ،أو لديه خب ــرة فـ ــي �إدارة �شـ ـ�ؤون اللعب ــة
فـي �أحد الأندية �أو �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـ ــي املج ــال الريا�ضــي الأع�ضاء
فـي االحتاد .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضــي ت ــم حله ــا ،
ما مل يكن قد م�ضى على قرار احلل فـي تاريخ تقدمي الطلب مدة ( )5خم�س �سنوات .
ي � -أال يكـ ــون ع�ض ــوا فـ ــي �إح ــدى اللجـ ــان ذات االخت�ص ــا�ص الق�ضائـ ــي فـي االحتاد ،
�أو م�س�ؤوال عن تدقيق ح�ساباته فـي تاريخ تقدمي الطلب .
ويجوز بقرار من الوزير ا�ستثناء بع�ض الأندية والهي ــئات اخلا�ص ــة العاملــة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء فـي االحتاد التي ي�شتـ ــرك فـ ــي ع�ضويته ــا عمانيون و�أجانب بتقدمي
�أ�سماء مر�شحيها من الأجانب لع�ضوية املجل�س .
املــادة ( ) 51
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -انتهاء مدة الع�ضوية .
ب  -الوفاة .
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ج  -اال�ستقالة  ،ويعترب فـي حكم اال�ستقالة �إذا تخلف الع�ضو عن ح�ضور ( )3ثالثة
اجتماعات عادية متتالية �أو (� )4أربعة اجتماعات متفرقة خالل العام  ،دون عذر
كتابي يقبله املجل�س  ،على �أن ي�صدر قرار من املجل�س باعتباره م�ستقيال .
د  -عدم قيام الع�ضو الفائز بتقدمي ا�ستقالته خطيا من ع�ضوية النادي �أو الهيئة
اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي فور فوزه فـي االنتخابات .
املــادة ( ) 52
ت�سقط ع�ضوية املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ � -إذا تخلف فـي الع�ضو �أحد ال�شروط التي انتخب على �أ�سا�سها .
ب � -إذا ثبت ارتكاب الع�ضو  -من واقع حتقيق جنائي جتريه اجلهة املخت�صة �أو حتقيق
�إداري جتريه �إحدى اللجان املخت ــ�صة فـ ــي االحتاد  -ت ــ�صرف �أو عمـ ــل �أو امت ــنع
عن عمل من �ش�أنه امل�سا�س بكرامة االحتاد � ،أو الإ�ضرار ب�أمواله �أو ممتلكاته .
وفـي احلالتني  ،ي�صدر ب�إ�سقاط الع�ضوية قرار من اجلمعية العمومية غري العادية لالحتاد
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين .
وال يجوز للع�ضو الذي �أ�سقطت ع�ضويته وفقا لأحكام هذه املادة تر�شيح نف�سه مرة �أخرى
لع�ضوية املجل�س ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره � ،أو زالت عنه �أ�سباب الإ�سقاط .
املــادة ( ) 53
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو من نائبه كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك  ،على �أال يقل
عدد االجتماعات التي يعقدها املجل�س عن (� )6ستة اجتماعات خالل العام .
املــادة ( ) 54
توجه الدعوة حل�ضور اجتماع املجل�س بخطاب من �أمني ال�سر العام �أو املدير التنفـيذي
بح�سب الأحوال  ،وذلك قبل موعد االجتماع ب�أ�سبوعني على الأقل على �أن تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع  ،ويرفق بها جدول الأعمال واملذكرات اخلا�صة به  ،وذلك فـيما عدا
االجتماعات الطارئة فال تتقيد بهذه الإجراءات .
وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للأع�ضاء  ،ف�إذا مل يتوافر
هذا الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إلى جل�سة �أخرى تعقد خالل �أ�سبوع من تاريخ االجتماع الأول ،
على �أن يبلغ الأع�ضاء باملوعد اجلديد  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بعدد الأع�ضاء
احلا�ضرين  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
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املــادة ( ) 55
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 56
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
�أ  -ر�سم ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها االحتاد فـي �سبيل حتقيق �أهدافه .
ب  -و�ضع الربامج الالزمة للمو�سم الريا�ضي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
ج � -إ�صدار القرارات والقيام بكافة الأعمال الالزمة لإدارة �ش�ؤون االحتاد الإدارية
واملالية والفنية والتنظيمية .
د � -إ�صدار القرارات الالزمة فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد .
هـ  -املوافقة على امل�شاركات اخلارجية للأندية والهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال
الريا�ضي الأع�ضاء .
و  -اعتماد قرارات وتو�صيات املكتب التنفـيذي .
ز  -ت�شكيل اللجان من بني �أع�ضاء املجل�س �أو من غريهم  ،لتنظيم �أعماله  ,واعتماد
قراراتها وتو�صياتها .
ح  -اتخاذ الإجراءات و�إ�صدار القرارات الالزمة لتنمية وا�ستثمار فائ�ض �أموال االحتاد ،
وفقا للخطط واملوازنات املعتمدة من الوزارة .
ط � -إعداد جدول �أعمال اجلمعية العمومية ودعوتها لالنعقاد  ،وتنفـيذ قراراتها .
ي  -بحث طلبات االن�ضمام لع�ضوية االحتاد  ،وعر�ضها على اجلمعية العمومية للبت
فـيها .
ك  -البت فـي ال�شكاوى التي تقدم �إلى االحتاد من الأندية والهيئات اخلا�صة العاملة
فـي املجال الريا�ضي الأع�ضاء  ،والعمل على حلها .
ل  -البت فـي طلبات ا�ستقالة �أع�ضاء املجل�س  ,وذلك دون الإخالل بن�ص املادة ()41
من هذا النظام .
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م  -عر�ض طلبات �إ�سقاط الع�ضوية على اجلمعية العمومية غري العادية .
ن � -إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية املنظمة لأعمال االحتاد .
�س � -إعـ ــداد �أ�س ــ�س تنظي ــم �شـ ـ�ؤون تدري ــب الالعبني فـي ال�سلطنة وال�شروط الواجب
توافرها فـي مدربي فرق الأندية واملنتخبات الوطنية .
ع � -إعداد م�شروعات احل�ساب اخلتامي وامليزانية واخلطة ال�سنوية لالحتاد  ،متهيدا
لإقراره ــا من الــوزارة  ،ث ــم عر�ضهــا علــى اجلمعيــة العموميــة العاديــة لالحت ــاد
العتمادها .
ف � -إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة االحتاد  ،وعر�ضه على اجلمعية العمومية
للنظر فـيه .
�ص � -أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها هذا النظام .
املــادة ( ) 57
يخت�ص رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -متثيل االحتاد فـي عالقته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
ب  -رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية  ،واملجل�س .
ج  -توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم االحتاد  ،وذلك بعد موافقة املجل�س عليها .
د  -التوقيع على ال�شيكات و�أذونات ال�صرف مع املدير املايل �أو من يحل محله .
املــادة ( ) 58
يلتزم رئي�س املجل�س بالآتي :
�أ  -فت ــح ح�ســاب م�صرفـي واحد با�سم االحتاد ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة ،
و�إيداع �أموال االحتاد به  ،و�إخطــار ال ــوزارة بذلك  ،وع ــدم تغي ــري ه ــذا احل�سـ ــاب
�إال مبوافقة الوزارة .
ب  -موافاة الوزارة كتابة بجميع امل�شاركات واالجتماعات واملع�سكرات اخلارجية لالحتاد
قبل القيام بها للتحقق من �أنها مدرجة �ضمن خطته ال�سنوية  ،و�أن املبالغ
املر�صودة لها فـي حدود االعتمادات املالية املدرجة فـي امليزانية ال�سنوية لالحتاد .
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ج  -التن�سيق امل�سبق مع الوزارة فـيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،الذين تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفـية عقود خا�صة .
د  -موافاة الوزارة بن�سخة من م�شروعي امليزانية واخلطة ال�سنويني لالحتاد قبل
بداية ال�سنة املالية ب ـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،وتزويدها بن�سخة من احل�ساب
اخلتامي لالحتاد خالل �شهر مار�س من العام التايل النتهاء ال�سنة املالية لإقرارها ،
ثم عر�ضها على اجلمعية العمومية لالحتاد لالعتماد .
هـ  -موافاة الوزارة بن�سخة من محا�ضر اجتماعات املجل�س فـي مدة ال جتاوز ()15
خمـ ــ�سة ع�ش ــر يوم ــا م ــن تاري ــخ االجتماع  ،وذلك للنظر فـيما من �ش�أنه التعديل
فـي �أوجه �صرف الدعم احلكومي �أو فـيما �أقرته الدولة للموظفـني .
املــادة ( ) 59
يحل نائب الرئي�س محل رئي�س املجل�س فـي كافة اخت�صا�صاته والتزاماته فـي حال غيابه ،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 60
يخت�ص �أمني ال�سر العام بالآتي :
�أ � -إعداد خطط وبرامج العمل فـي االحتاد  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي .
ب  -الإ�شراف على العاملني  ،وكافة �ش�ؤونهم فـي االحتاد .
ج  -تنفـيذ قرارات املجل�س  ,وقرارات املكتب التنفـيذي .
د  -متابعة �أعمال اللجان املختلفة فـي االحتاد وتنفـيذ قراراتها  ،وله فـي �سبيل ذلك
ح�ضور جل�ساتها دون �أن يكون له �صوت معدود  ،وفـي حال �إذا كان ع�ضوا �أ�سا�سيا
فـي تلك اللجان فله حق الت�صويت .
هـ  -تلقي طلبات الع�ضوية  ،وا�ستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي ال�ش�أن  ،و�إعداد تقرير
ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى املكتب التنفـيذي لإبداء مالحظاته ب�ش�أنها  ،متهيدا لعر�ضها
على املجل�س .
و � -إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اجلمعيات العمومية فـي حدود التعليمات
ال�صادرة من املجل�س  ,و�إعداد جدول �أعمال اجتماعات املجل�س فـي �ضوء تو�صيات
املكتب التنفـيذي .
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ز  -الإ�شراف على �إعداد الدعوات اخلا�صة بعقد اجتماعات كل من اجلمعية العمومية ،
واملجل�س  ،واملكتب التنفـيذي واللجان املختلفة  ،و�إر�سالها  ،والإ�شراف واملتابعة
على حترير محا�ضرها  ،وقيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك .
ح � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�صندوق  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي .
ط  -امل�ساهمـ ــة فـ ــي �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق
مع �أمني ال�صندوق ورفعه �إلى املكتب التنفـيذي .
ي  -حفظ ال�سلفة امل�ستدمية لالحتاد .
ك  -الإ�شراف على حفظ الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت والأختام فـي مقر االحتاد ،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات �أمني ال�صندوق .
ل  -التوقيــع عل ــى مكاتبـ ــات االحتاد عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها
من رئي�س االحتاد .
م  -القيام ب�أعمال الأمانة الفنية للمجل�س  ،واملكتب التنفـيذي .
ن  -رفـ ــع تقاريـ ــر دوري ــة �إل ــى املكتب التنفـيذي عن �سري العمل فـي االحتاد  ،وتقرير
�سنوي �إلى املجل�س فـي ال�ش�أن ذاته .
�س � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 61
يخت�ص �أمني ال�صندوق بالآتي :
�أ  -الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال االحتاد  ،و�إيداعها فـي امل�صرف .
ب  -تنفـيـ ــذ ق ــرارات املجل ــ�س واملـ ــكتب التنف ـ ــيذي املتعلقة بالأمور املالية بعد التحقق
من مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوي ــة املعتمديــن  ،ومبا ال يتعار�ض مع
�أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ج  -التوقيع مع رئي�س املجل�س على �أذونات ال�صرف وال�شيكات .
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د � -إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية بالتن�سيق مع �أمني ال�سر
العام .
هـ  -الإ�شراف على ح�سابات االحتاد  ,والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية .
و  -الإ�شراف على حفظ ال�سجالت والدفاتر املالية  ,وم�ستندات الإيرادات وامل�صروفات
والعهد فـي مقر االحتاد .
ز � -إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة بالتن�سيق مع �أمني ال�سر العام  ،ورفعه
�إلى املكتب التنفـيذي  ،ثم �إلى املجل�س .
ح � -إعداد امل�ستخل�صات املالية اخلا�صة بعقود الإن�شاءات .
ط  -الإ�شراف على خزانة االحتاد  ،و�أعمال املخازن .
و  -اعتماد �صرف الأجور وفواتري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه وال�صيانة
وغريها وفق بنود امليزانية  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام الالئحة املالية لالحتاد .
ك � -إعداد تقرير ربع �سنوي  ،و�آخر �سنوي عن حالة االحتاد املالية ورفعهما �إلى املجل�س .
ل  -موافاة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات واملعلومات
ون�سخ من الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت املالية  ،والرد على ا�ستف�ساراتها  ،و�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تتجاوز (� )2أ�سبوعني من تاريخ �إخطاره بها  ،ويحظر
عليه االمتناع عن ذلك لأي �سبب من الأ�سباب .
م � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
املكتــــب التنفـيــــذي
املــادة ( ) 62
يكون لالحتاد مكتب تنفـيذي  ،برئا�سة نائب رئي�س االحتاد  ،وع�ضوية كل من � :أمني ال�سر
العام  ،و�أمني ال�صندوق  ،واثنني من �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهما من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 63
يتولى املكتب التنفـيذي معاونة املجل�س فـي تنفـيــذ اخت�صا�صات ــه  ,ول ــه فـ ــي �سبي ــل ذلك
ممار�سة الآتي :
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�أ  -درا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
ب � -إبـ ــداء تو�صياتـ ــه ب�شـ ـ�أن م�شـ ــروعات اللوائح والقواعد املنظمة ل�ش�ؤون االحتاد ،
ورفعها �إلى املجل�س .
ج � -إبداء تو�صياته ب�ش�أن م�شروعات امليزانية واخلطة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي
لالحتاد  ،ورفعها �إلى املجل�س .
د  -اقرتاح تعيني وترقية ونقل العاملني فـي االحتاد  ،و�إبداء الر�أي فـي كل ما يتعلق
ب�ش�ؤونهم الوظيفـية  ،ورفعها �إلى املجل�س .
هـ  -درا�سة املو�ضوعات التي حتال �إليه من املجل�س  ،و�إعداد تقارير ب�ش�أنها  ،ورفعها �إليه .
و  -درا�سة املو�ضوعات العاجلة التي تدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س  ،و�إ�صدار ما يراه
منا�سبا فـي �ش�أنها من قرارات  ،واتخاذ ما يراه من �إجراءات وفقا لأحكام هذا
النظام  ،وعر�ضها على املجل�س فـي �أول اجتماع العتمادها .
ز  -متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س  ،و�إعداد تقارير دورية فـي هذا اخل�صو�ص  ،ورفعها �إليه .
ح � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 64
يجتمع املكتب التنفـيذي اجتماعا واحدا كل (� )2أ�سبوعني على الأقل  ،وال يكون االجتماع
�صحيحا �إال بح�ضور ( )3ثالثة من �أع�ضائه على الأقل  ،من بينهم رئي�س املكتب  ،وت�صدر
التو�صيات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين  ،وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .
الف�صــل الثامــن
املدير التنفـيذي واملدير املايل
املــادة ( ) 65
يجوز �أن يكون لالحتاد مدير تنفـيذي  ،ومدير مايل ي�صدر بتعيينهما  ،وحتديد اخت�صا�صاتهما
قرار من املجل�س بعد اعتماده من الوزارة .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني فـي االحتاد  ،ال�شروط الواجب توافرها فـي املدير التنفـيذي ،
واملدير املايل لالحتاد .
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الف�صــل التا�ســع
ماليـــة االحتـــاد
املــادة ( ) 66
تكـون لالحتاد ميزانية �سـنوية  ،وح�ساب ختامي  ،يتم �إعدادهما طبقا للأ�صول املحا�سبية
املعتمدة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لالحتاد فـي الأول من يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 67
تتكون موارد االحتاد من الآتي :
�أ  -الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لالحتاد .
ب  -ا�شرتاكات الع�ضوية .
ج � -إيرادات املباريات الريا�ضية والأن�شطة والدعاية والإعالنات واحلفالت التي يقيمها
االحتاد فـي �إطار ممار�سة �أن�شطته وحتقيق �أهدافه .
د  -عائدات �أموال االحتاد وم�شروعاته اال�ستثمارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون .
هـ  -التربعات والهبات والو�صايا التي يقبلها املجل�س مبا ال يتعار�ض مع القانون و�أهداف
االحتاد .
املــادة ( ) 68
يت�ضمن م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد بنودا جارية  ،وذلك لل�صرف منها على �أن�شطة
االحت ــاد املختلفة وكافة �ش�ؤونه الإدارية وعلى �أعمال ال�صيانة  ،وبنودا ر�أ�سمالية  -كلما
اقت�ضــت احلاج ــة  -لل�صرف منها على �أعمال الإن�شاءات واملرافق بح�سب طبيعة الن�شاط .
ويجب على رئي�س املجل�س موافاة الوزارة بن�سخة من اخلطة  ،وم�شروع امليزانية ال�سنويني
لالحتاد قبل بداية ال�سنة املالية بـ ( )3ثالثة �أ�شه ــر على الأقل لإقرارهما .
وال يجوز لالحتاد بعد اعتماد امليزانيــة �إج ــراء �أي تعديـ ــل �أو تغيـ ــري فـ ــي بنودهـ ــا املمولـ ــة
من الدعم احلكومي خالل ال�سنة املالية �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة .
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املــادة ( ) 69
�إذا بلغت امليزانية ال�سنوية لالحتاد ( )50.000خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث  ،وجب
عليه مراجعة وتدقيق ح�سابه اخلتامي مبعرفة مدقق ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه وحتديد مكاف�أته بقرار من اجلمعية العمومية لالحتاد
ملدة املجل�س ذاتها .
املــادة ( ) 70
يخت�ص مدقق احل�سابات بالآتي :
�أ  -فح�ص امل�ستندات املالية لالحتاد ومراجعة ح�ساباته  ،وفقا لأحكام الالئحة املالية .
ب  -مراجعة م�شروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لالحتاد  ،وتدقيقهما قبل عر�ضهما
على املجل�س .
ج  -مراجعة �أوجه �صرف بنود املوازنة ال�سنوية لالحتاد وفقا خلطته ال�سنوية املعتمدة .
د  -رفع تقرير �إلى اجلمعية العمومية العادية عن املركز املايل لالحتاد .
هـ � -أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 71
�إذا خال مكان مدقق احل�سابات لأي �سبب من الأ�سباب � ،أو حال مانع بينه وبني مبا�شرة
اخت�صا�صاته  ،يجب على املجل�س تعيني مكتب مدقق ح�سابات �آخر  ،وحتديد مكاف�أته  ،على
�أن يتم عر�ض الأمر على �أول جمعية عمومية لإقراره � ،أو اختيار مدقق ح�سابات �آخر .
ويجــوز عــزل مدقــق احل�سابــات ف ــي حــال ثب ــوت خطئ ــه �أو �إهمال ــه اجل�سي ــم ف ــي ممار�ســة
اخت�صا�صاته بقرار من اجلمعية العمومية بناء على اقرتاح املجل�س .
املــادة ( ) 72
يلتزم رئي�س االحتاد و�أمني ال�صندوق �أو املدير املايل �أو من يحل محلهما ب�إنفاق �أموال
االحتاد فـيما يحقق �أهدافه التي �أن�شئ من �أجلها  ،وللمجل�س �أن ي�ستغل فائ�ض هذه
الأموال فـي �أعمال محققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لالحتاد وفقا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2014/139
وهذا النظام � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك بال�سلب على ممار�سة �أن�شطته الأ�سا�سية .
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الف�صـــل العا�شـــر
املحظـــورات
املــادة ( ) 73
ال يجوز لالحتاد �إن�شاء مالعب � ،أو �صاالت �أو قاعات � ،أو �أي مبان �أخرى � ،أو ا�ستكمال
�إن�شائها �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 74
يحظر على االحتاد الدخول فـي مراهنات �أو م�ضاربات مالية  ،كما يحظر عليه ال�سماح
ب�ألعاب القمار �أو تقدمي �أو جلب �أو التعامل فـي اخلمور �أو التهيئة والإعداد لتعاطي اخلمر
وامل�سكرات �أو ممار�سة ن�شاط يتعلق بها داخل مقره .
املــادة ( ) 75
ال يجوز لالحتاد قبول �أي �أموال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات يكون مقرها خارج
ال�سلطنة �أو دفــع �شيء من �أمواله لهذه اجلهات �أو الأ�شخا�ص �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من
الوزارة  ،وذلك فـيما عدا ما يتلقاه االحتــاد من الهيئات الدوليــة فـيمــا يت�صــل ب�أن�شطت ــه ،
واملبال ـ ــغ اخلا�صـ ــة باال�شرتاكات فـي الهيئات والأن�شطة الدولية اخلارجية وثمن الكتب
والدوريـات واملطبوعات الفنية والعلمية الالزمة له واملت�صلة بن�شاطه .
املــادة ( ) 76
ال يجوز لع�ضو االحتاد �إ�شراك �أي العب فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من لياقته
ال�صحية  ،ويجب عليه �إجراء ك�شف طبي دوري على الالعب مرة واحدة على الأقل �سنويا
للتحقق من ا�ستمرار لياقته ال�صحية .
وين�شئ االحتاد ملفا طبيا لكل العب يتم اختياره للم�شاركة فـي املنتخبات الوطنية  ،ي�سجل
فـيه كل ما يتعلق بحالته ال�صحية  ،وما قد يطر�أ عليها من تغيري .
املــادة ( ) 77
ال يجوز لع�ضو املجل�س امل�شاركة فـي مباريات االحتاد �أو م�سابقاته الر�سمية �أو التحكيم
فـيها �أو العمل فـي االحتاد مقابل �أجر �أو مكاف�أة  ،وي�ستثنى من ذلك املحا�ضرات والندوات
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وور�ش العمل التي يحا�ضر فـيها الع�ضو ب�صفته خبريا فـي �ش�ؤون اللعبة  ،وذلك وفقا
للقواعد التي ين�ص عليها االحتاد  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي
الحتادات اللعبات الريا�ضية املنتخبة ال�صادر بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/139وهذا
النظام  ،وي�ستثنى من ذلك تعوي�ض ع�ضو املجل�س عن النفقات التي تكبدها نظري ممار�سته
لأعماله فـي االحتاد .
الف�صــل احلـادي ع�شـر
التحكيـــم الريا�ضــي
املــادة ( ) 78
تن�ش�أ فـي االحتاد جلنة �أو �أكرث للتحكيم الريا�ضي  ،ت�شكل من عدد فردي من الأع�ضاء ،
وتخت�ص دون غريها بالف�صل فـي املنازعات الريا�ضية .
وتبني الئحة التحكيم الريا�ضي عدد �أع�ضائها الأ�صليني واالحتياطيني  ،وال�شروط الالزم
توافرها فـيهم  ،وكيفـية تعيينهم و�ضماناتهم وقواعد تنحيهم  ،وردهم ومخا�صمتهم ،
ومدة ع�ضويتهم فـيها  ،و�أ�سباب انتهاء تلك الع�ضوية  ،والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها
�أمامها  ،ونظام جل�ساتها  ،ومكان انعقادها  ،والقواعد املو�ضوعية واجبة التطبيق على
النزاع  ,وحجية القرارات ال�صادرة عنها  ،وطرق الطعن عليها  ،وكيفـية تنفـيذها  ،والف�صل
فـي �إ�شكاالت التنفـيذ املتفرعة عنها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون واللوائح
والقواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
ويجوز بقرار من املجل�س  -بعد التن�سيق مع اللجنة الأوملبية العمانية � -إ�سناد الف�صل فـي
املنازعات الريا�ضية املنبثقة عن هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه �إلى جلنة
التحكيم الريا�ضي فـي اللجنة الأوملبية العمانية .
كما يجوز بقرار من املجل�س ت�شكيل جلان ذات اخت�صا�ص ق�ضائي تخت�ص بالف�صل فـي نوع
محدد من املنازعات الريا�ضية  ،املتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا ملا يحدده هذا النظام .
املــادة ( ) 79
تعد منازعة ريا�ضية كافة املنازعات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا النظام �أو تف�سري ن�صو�صه .
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الف�صــل الثاين ع�شــر
�أحكـــام ختاميــة
املــادة ( ) 80
تنظم �ش�ؤون االحتاد الإدارية واملالية والفنية  ،مبوجب لوائح ي�صدرها املجل�س بعد �إقرارها
من اجلمعية العمومية على �أن يكون من بينها اللوائح الآتية :
�أ  -الالئحة الداخلية .
ب  -الالئحة املالية .
ج  -الئحة �ش�ؤون العاملني .
د  -الئحة امل�سابقات .
هـ  -الئحة احلكام .
و  -الئحة الالعبني (الت�سجيل واالنتقاالت والإعارة واال�ستغناء) .
ز  -الئحة االحرتاف .
ح  -الئحة املنتخبات .
ط  -الئحة االن�ضباط .
ي  -الئحة ال�شكاوى واالحتجاجات .
ك  -الئحة التحكيم الريا�ضي .
املــادة ( ) 81
تبني الالئحة الداخلية  ،الهيكل التنظيمي لالحتاد وتق�سيماته الفرعية واخت�صا�صاته .
وتبني الئحة �ش�ؤون العاملني كل ما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفـية للعاملني فـي االحتاد من
حيث التعيني والرتقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعالوات واملكاف�آت
والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملني واملحظورات عليهم وقواعد م�ساءلتهم
وانتهاء خدمتهم .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1324

وتبني الالئحة املالية  ،النظام املايل واملحا�سبي لالحتاد مبا يتفق واملعايري الدولية ،
كما تبني �أعمال املناق�صات واملزايدات  ،و�أعمال املخازن  ،وتبني الئحة االن�ضباط  ،قواعد
و�إجراءات و�ضمانات التحقيق فـي املخالفات االن�ضباطية  ،وحتديد القائمني به و�ضماناتهم ،
والعقوبات االن�ضباطية اجلائز توقيعها على �أع�ضاء االحتاد والالعبني واملدربني واحلكام
ووكالئهم مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل  ،ودون الإخالل ب�أحكام القانون ،
والأحكام اخلا�صة بلجنة التحكيم الريا�ضي املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
وتبني اللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )80من هذا النظام  ،كل فـي نطاقه  ،اخت�صا�صات
اللجنة ذات ال�صلة  ،وت�شكيلها ونظام عملها مبا يتفق واللوائح ال�صادرة عن االحتاد الدويل .
املــادة ( ) 82
يلتزم االحتاد ب�إن�شاء ال�سجالت الآتية :
�أ � -سجل محا�ضر اجتماعات اجلمعية العمومية .
ب � -سجل محا�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة .
ج � -سجل محا�ضر اجتماعات املكتب التنفـيذي .
د � -سجل محا�ضر اجتماعات اللجان .
هـ � -سجل الع�ضوية .
و � -سجل قيد الالعبني .
ز � -سجل قيد املدربني .
ح � -سجل نتائج البطوالت وامل�سابقات .
ط � -سجل ال�شكاوى واالحتجاجات .
ي � -سجل محا�ضر جلنة �ش�ؤون العاملني .
املــادة ( ) 83
يكون �أع�ضاء املجل�س م�س�ؤولني بالت�ضامن فـيما بينهم عن كل ما ي�صدره املجل�س من
قرارات  ،وما يربمه من ت�صرفات  ،ويكون رئي�س املجل�س  ،ونائبه  ،وكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س  ،وجميع العاملني فـي االحتاد  ،كل فـي حدود اخت�صا�صه م�س�ؤوال عن القرارات
التي ي�صدرها  ،والت�صرفات التي يربمها  ،والإجراءات التي يتخذها منفردا  ،وذلك �إذا كان
من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح االحتاد �أو �أمواله �أو الإ�ساءة �إليه .

