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 برنامج المالعب الخضراء

 الشروط والمعايير
 

 الشروط العامة
الفرق الرياضية األهلية المتقدمة لإلستفادة من دعم برنامج المالعب  جميع نطبق هذه الشروط علىت

 الخضراء.

  من برنامج المالعب الخضراء، وهي كالتالي: فئة واحدة فقطيحق للفريق تقديم طلب الدعم في 

 التعشيب الطبيعي .1

 التعشيب الصناعي .2

 معدات تحلية المياه .3

 أنظمة اإلنارة .4

  يجب على جميع الفرق الرياضية استيفاء كل معاييرالتأهل من الفئة التي تم اختيارها، ولن يتم

 النظرفي الطلبات غير المكتملة

  بنك مسقطيجب على الفريق الذي يحصل على دعم برنامج المالعب الخضراء أن يفتح حساباً لدى 

  ر.ع لكل فريق 10,000لن تتجاوز مساهمة البنك عن 

 اشتراطات التقديم

 العامة: الشتراطاتا

تنطبق هذه المعايير على جميع الفرق الرياضية المتقدمة لإلستفادة من دعم برنامج المالعب 

 الخضراء بجميع فئاته.

 .الطلبسنوات كحد أدنى من تاريخ تقديم  3أن يكون الفريق قد تأسس قبل  .1

 .أن ُيرفق هيكل المجلس اإلداري للفريق وأسماء جميع الجهات المسؤولة عن إدارة المرافق التابعة له .2

 .يجب إرفاق الملكية/الكروكي كإثبات قانوني لملكية األرض المقام عليها الملعب .3

ريق، فكشوفات توضح قوائم دخل الفريق للسنة األخيرة من تقدم الطلب )رسوم االنتساب، استثمارات ال .4

المساهمات الدورية..إلخ( مع أدلة واضحة تعكس أوضاع الفريق المالية و توضح قدرته على اإلستدامة 

 .بنشاطاته الرياضية واالجتماعية 

، مختلف شرائح المجتمع المحلييجب إرفاق قائمة بأسماء منتسبي الفريق وأيضاً المنتفعين من  .5

مع من خالل نشاطات الفريق )الالعبين األعضاء, وتوضيح دور الفريق في خدمة مختلف شرائح المجت

 البراعم، كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة، النساء، الطالب، الجهات الحكومية..إلخ(

يجب على الفريق إظهار األثر اإليجابي للفريق ونشاطاته و مساهماته في إضفاء قيمة للمجتمع  .6

 .لكسنوات الماضية مع إرفاق ما يثبت ذ 5المحلي خالل 

يجب إرفاق قائمة وصور واضحة للملعب بكافّة مرافقه )مقر الفريق، مخزن، أرضية الملعب أو األرضية  .7

المزمع إقامة الملعب عليها، التسوير، تواجد التسليكات الكهربائية، اإلمدادات المائية، أجهزة الضخ 

 .وأدوات الري، مسرح، مجلس، مالعب رياضية أخرى..إلخ (

المشروع عن مساهمة البنك، ينبغي على الفريق أن يكون مقتدراً على استكمال  في حال زيادة تكلفة .8

المشروع وتحمل الفارق، مع تقديم ضمانات مسبقاً )شيك، كشف الحساب، إتفاقية توضح دفع األقساط 

 شهور الماضية على األقل 6ـلاو غيرها من الضمانات(، على أن يكون كشف الحساب مفصّل ويشمل 

 .م الطلبمن تاريخ تقدي

-110ينبغي أن تكون أبعاد الملعب متطابقة تقريباً مع المعايير العالمية المتبعة من قبل منظمة الفيفا ) .9

 .متر عرض( 73- 64متر طول و  120

يجب إرفاق رسالة من الوالي تفيد عدم ممانعة المساهمين و إدارة الفريق من تلقي الدعم من بنك  .10

ق رسالة عدم ممانعة من شيوخ المنطقة مع إرفاق نسخة من وفي حال تعذر ذلك يمكن إرفا –مسقط 

 .الخطاب الموجه للوالي
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 االشتراطات المخصصة المرتبطة بفئة الدعم
 

باإلضافة إلى اإلشتراطات العامة ، تنطبق هذه اإلشتراطات الفرعية على حسب فئة الدعم 

 المختارة من الفريق الرياضي

 

 التعشيب الطبيعي فئة 

في الملعب )بئر، توصيل مياه حكومية، توصيالت حيا جاهزاً يجب أن يكون على مصدر الماء  .1

للمياه( مع توفر اإلمدادات والخزّانات ذات السعة المناسبة ويجب إرفاق ما يدل على ذلك 

 باإلضافة إلى صور مصدر المياه

وفير عقد موثق ال في حال تم االتفاق على إمدادات المياه من مزرعة أو بيت مجاور يجب ت .2

 سنوات 3تقل ُمدته عن 

 تعطى األفضلية للفرق التي تقوم باستخدام المياه المعالجة )حيا( .3

 يثبت صالحية استخدام المياه للري يجب تقديم تقريرمخبري لمستوى ملوحة المياه .4

 

 فئة التعشيب الصناعي 

 بشكل كامل  يجب أن تكون المساحة التي سيقوم عليها الملعب مخططة ومسورة بالشبك .1

 تعطى األفضلية للمالعب التي بها أنظمة إنارة قائمة أو توصيالت كهربائية جاهزة .2

تعطى األفضلية للمالعب المنتهية من تسوية أرض الملعب ووضع أحجار "الكربي ستون"  .3

 لتحديد الملعب

 

 معدات تحلية المياه فئة 

 بعشب طبيعي وبحالة جيدةأن يكون الملعب معشباً  أن جبي .1

 إرفاق إثبات وجود مصدر إلمدادات المياه )بئر، طوي( مع إرفاق الصور يجب .2

في حال تم االتفاق على إمدادات المياه من مزرعة أو بيت مجاور يجب توفير عقد موثق ال  .3

 سنوات 3تقل ُمدته عن 

يجب تقديم تقرير مختبري لمستوى ملوحة المياه يثبت بأن نسبة الملوحة عالية وال تصلح  .4

 للري

 األفضلية للمالعب المجهزة بغرفة لمعدات التحلية مع توصبالت الكهرباء تعطى .5

شديدة الملوحة  حليةتاليها خطة للتعامل مع مخلفات تعطى األفضلية للفرق التي لد .6

 بالطريقة السليمة

 

 أنظمة اإلنارة فئة 

 بعشب طبيعي أو صناعي وبحالة جيدةمعشباً  الملعب يجب  أن يكون .1

 د مصدر مستدام للكهرباء مع إرفاق الصوريجب ارفاق اثبات وجو .2

 ُيفضل إستخدام اإلنارة الصديقة للبيئة )الموفرة للطاقة( .3


