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وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة
قرار رقم ( )151ل�سنة 2020
ب�ش�أن الئحة مكاف�آت تكرمي الوفود امل�شاركة من الأندية الريا�ضية
يف البطوالت والدورات وامل�شاركات اخلارجية الر�سمية
وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل املر�سوم الأمريي رقم
( )2ل�سنة  1975ب�إن�شاء جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة ،وتعديالته،
وعلى قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان
ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،1989
وتعديالته،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب
والريا�ضة ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة  ،1990وتعديالتها،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ـق�صـد بالكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املب َّيـنة قرين كل
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ُي َ
منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
الوزارة :وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة.
املكاف�آت :املبلغ املايل املق َّدم من الوزارة لأفراد الأندية الوطنية للألعاب اجلماعية �أو
الفردية احلا�صلني على �أحد املراكز الثالثة الأوىل يف البطوالت والدورات وامل�شاركات اخلارجية
الر�سمية على اختالف م�ستوياتهاِ ،و ْفـق ًا للجدول الوارد باملادة الثالثة من هذا القرار.
الوفد امل�شارك :الالعبون والأجهزة الإدارية والفنية والإعالمية والطبية والتحكيمية.
الالعبون :الأفراد امل�سجلون يف ك�شوف امل�شاركات يف البطولة حتت م�سمى (العب).
اجلهاز الفني والطبي :الأفراد امل�سجلون يف ك�شوف امل�شاركات يف البطولة حتت م�سمى
(مدرب ،م�ساعد مدرب ،محُ ِّلـل� ،أخ�صائي عالج طبيعيُ ،مـ َمـ ِّرن) وغريهم من التابعني للأجهزة
الفنية والطبية.
اجلهاز الإداري والتحكيمي والإعالمي :الأفراد امل�سجلون يف ك�شوف امل�شاركات يف البطولة
حتت م�سمى (رئي�س الوفد� ،إداري ،جتهيزات ،حكم� ،إعالمي) وغريهم من املرافقني الإداريني
التابعني للوفد.
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املادة الثانية

تهدف هذه الالئحة �إىل حتقيق الآتي:
 -1تقدي���م حاف���ز للوفود الم�شاركة ف���ي البطوالت وال���دورات والم�ش���اركات الخارجية الر�سمية
الذي���ن ي�ساهمون ب�إنجازاتهم في رف���ع مكانة مملكة البحرين في المحاف���ل الريا�ضية ،ودعمهم
لال�ستمرار في تحقيق الإنجازات.
 -2و�ضع �آلية مح َّددة لتنظيم �صرف المكاف�آت انطالق ًا من مبد�أ ال�شفافية والم�ساواة.

املادة الثالثة

حت َّدد املكاف�آت لكل فرد من �أفراد الوفد امل�شارك بالدينار البحريني طبق ًا لت�صنيف الفرد
يف الوفد امل�شارك ومل�ستوى البطولة �أو الدورة اخلارجية الر�سمية للألعاب اجلماعية والفردية،
وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :مق���دار المكاف����آة طبق ًا لم�ستوى البطولة �أو الدورة الخارجي���ة الر�سمية للألعاب الجماعية
والفردية:
البطولة

املركز الأول

املركز الثاين

املركز الثالث

اخلليجية
العربية وغرب �آ�سيا
الآ�سيوية
الدولية

500
700
1,000
1500

400
600
800
1000

300
500
600
800

ثاني ًا :الن�سبة المح َّددة من قيمة المكاف�أة طبق ًا لت�صنيف �أفراد الوفد الم�شارك:

الن�سبة املُحددة من قيمة املكاف�أة
%100
%80
%60

الت�صنيف
الالعبني
اجلهاز الفني والطبي
اجلهاز الإداري والتحكيمي والإعالمي

املادة الرابعة

ل�صرف املكاف�آت يجب على النادي امل�شارك يف البطولة واحلائز على �أحد املراكز الثالثة
الأوىل �أن يقدِّ م للوزارة الآتي:
 -1ك�شف ب�أ�سماء الوفد الم�شارك المعت َمـد من االتحاد المعني �أو اللجنة ِّ
المنظـمة للبطولة.
 -2ك�شف معت َمـد من اللجنة ِّ
المنظـمة للبطولة يب ِّيـن فيه المباريات التي فاز فيها والإنجاز الذي
تم تحقيقه.
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 -3ك�ش���ف ورقي و�إلكترون���ي ،ببيانات الم�ستحقين للمكاف����آتِ ،و ْفـق ًا لال�ستم���ارة المرافقة لهذا
القرار.

املادة اخلام�سة

يكون �صرف املكاف�آت ِو ْفـق ًا لل�ضوابط الآتية:
 -1ت�ص���رف المكاف�آت عند الح�صول على �أحد المراكز الثالث���ة الأولى ب�شرط تحقيق الفوز في
�أية مباريات فعلية.
 -2ت�صرف المكاف�آت في البطوالت والدورات والم�شاركات الخارجية الر�سمية.
 -3ت�صرف المكاف�آت بالت�ساوي للوفد الم�شارك من الرجال والن�ساء.
 -4ت�صرف المكاف�آت للوفد الم�شارك ح�سب العدد المح َّدد له في الئحة البطولة.
وتعر�ض الحاالت الأخرى غير الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة على المعنيين في الوزارة التخاذ
ما يلزم ب�ش�أنها.

املادة ال�ساد�سة

ُيـلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القرار.

املــادة ال�سابعة

على املعنيني – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�ضة
�أمين بن توفيق امل�ؤيد
�صدر بتاريخ 17 :ذي القعدة 1441هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 8 :يـول ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2020م
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