النظام األساسي لنادي األمحدي للفروسية
الباب األول

أتسيس النادي وأهدافه

مادة ()1

أتسس يف دولة الكويت عام 2017

اندي األمحدي للفروسية

ملدة غري حمدودة ومقره األمحدي وقد أشهر بتاريخ 2017/1/18.

ابلقرار رقم . 2017/35

وقد أُعيد إشهار نظامه األساسي مبوجب قرار جملس إدارة اهليئة العامة

للرايضة رقم (

) لسنة  2018بناء على أحكام القانون رقم 87

لسنة  2017يف شأن الرايضة وتعديالته .
مادة ()2

اندي األمحدي للفروسية هو اند رايضي متخصص ميارس أنشطة خمتلفة

ويهدف إىل تكوين الشخصية املتكاملة للشباب من النواحي الرايضية
واالجتماعية والثقافية والصحية والدينية والرتوحيية وذلك عن طريق:

 -1تطوير ممارسة رايضة الفروسية التنافسية واالشرتاك يف املسابقات
والبطوالت

 -2نشر ممارسات الرايضات واألنشطة املعنية مبا حيقق أهدافه
واألغراض اليت أنشئت من أجلها .

 -3تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بني األعضاء وإبراز ملكاهتم
املختلفة.

نواح ثقافية واجتماعية
 .4نشر الرتبية الرايضية وما يتصل هبا من ٍ
وصحية وتروحيية.

 .5هتيئة الوسائل وتيسري السبل الستثمار أوقات فراغ األعضاء عن
طريق ممارسة األنشطة الرايضية والثقافية واالجتماعية والصحية

والرتوحيية.

 .6التعاون مع اهليئات الرايضية األخرى وتبادل الزايرات واللقاءات
معها داخليًا وخارجيًا وطبقاً للوائح املعمول هبا يف االحتادات الوطنية
والدولية املعنية .

 .7اختاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز
والعنف الرايضي.

 .8االلتزام بقوانني الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات (وادا)،
واإلجراءات والنظم والقرارات اليت تضعها الوكالة الكويتية ملكافحة
املنشطات وااللتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرايضية وحمكمة

كاس .

مادة ()3

ينظم النادي نشاطه الرايضي الرمسي وفقاً للوائح والربامج اليت تضعها
االحتادات الرايضية املعنية.

وال جيوز للنادي أن يسعى إىل حتقيق أي غرض غري مشروع أو التدخل

يف أي نزاعات دينية أو االنضمام إىل أي نشاط سياسي أو عرقي أو

طائفي أو خمالفة القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة يف الدولة كما

ال جيوز ملنتسيب النادي استغالل اجملال الرايضي لتحقيق أية أغراض دينية

أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز .
الباب الثاين
العضوية

الفصل األول  /شروط العضوية
مادة ()4

يُشرتط يف العضو أن يكون حممود السرية وحسن السمعة  ،مل يسبق
احلكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة

حبكم هنائي ما مل يكن قد رد إليه اعتباره يف احلالتني  ،وأال يقل سن
املتقدم للعضوية عن  18عاما ميالدي  ،وأن ميتلك عدد ال يقل عن 2

جواد مسجلة ابلنادي وشاركت يف أنشطته ملدة عام على األقل  ،وجيوز
جمللس اإلدارة قبول عضوية من يراه من الشخصيات العامة أو الرايضية

أو املهتمة ابلشأن الرايضي دون التقيد ابلشروط الواردة أعاله .
الفصل الثاين

إجراءات طلب العضوية
مادة ()5

 .1يقدم طلب العضوية شخصياً إىل سكراترية النادي ابسم امني السر
العام للنادي  ،خالل مواعيد الدوام الرمسي للنادي خالل شهري فرباير
ومارس من كل عام  ،وذلك على النموذج املعد هلذا الغرض ،بعد أن
يزكيه عضوان عامالن مسددان اللتزاماهتما املالية السنوية ممن مل توقع

عليهما أي من العقوابت املنصوص عليها يف املادة رقم (  ) 54من هذا

النظام  ،على أن يرفق ابلطلب املستندات اآلتية :

أ .صورة طبق األصل من البطاقة املدنية سارية املفعول .

ب .عدد  4صور شخصية حديثة.

ج .إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عامالً أبي ٍ
اند رايضي آخر
ميارس ذات الرايضة ويف مجيع األحوال ال جيوز للعضو التصويت يف
أكثر من اند واحد ويف حال قيد عضويته يف اند آخر ال ميارس ذات

الرايضة يقدم إقرارا خطياً بتحديد النادي الذي يرغب يف التصويت فيه
وأن خيطر النادي اآلخر واهليئة العامة للرايضة مبضمون اإلقرار .

د .إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه اباللتزام ابلقوانني املعنية ونظم

غري الكويتيني عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي
املختلفة ويدفعون نظري ذلك رسوماً مالية.

وقرارات جملس اإلدارة وأي نزاع رايضي ختتص به اهليئة الوطنية للتحكيم

األعضاء املنتمون ألحد فرق النادي واملقيدة أمساؤهم يف سجالت

هـ  -إيصال سداد قيمة رمسي القبول واالشرتاك احملددين طب ًقا ألحكام

هلؤالء حضور اجلمعية العمومية بناديهم كما ال حيق هلم أن يكونوا أعضاء
عاملني أبندية رايضية أخرى ،وال جيوز هلذا العضو أن ينضم إىل ٍ
اند آخر

السابقة وحيتفظ النادي أبصل النموذج على أن يرسل الصورة األخرى

وللعضو الرايضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة ابلنادي يف حالة

سبعة أايم من اتريخ تقدمي الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية
أبي ٍ
اند رايضي آخر ميارس ذات الرايضة وإخطار النادي بنتيجة ذلك

والتصويت فيها إال بعد مضي سنة ميالدية على أالقل من اتريخ اكتسابه

 .3جيب على امني السر العام عرض طلبات العضوية على جملس

خالل سنة من اعتزاله) .

يوما من
وخيطر مقدم الطلب بقرار جملس اإلدارة خالل مخسة عشر ً
اتريخ صدوره خبطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار يف لوحة

كعضو رايضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر شريطة تقدمه بطلب

ابالحتفاظ ابملدة املشار إليها خالل السنة التالية للسنة املشار إليها

إعالانت النادي ،فإذا مل يعرض الطلب على جملس اإلدارة أو مل يبت فيه

ابلفقرة السابقة وإال سقط حقه يف طلب االحتفاظ ابملدة اليت قضاها

ولوائح التنظيمات الرايضية اليت ينتسب إليها النادي وابمليثاق األوملميب

وابلنظام األساسي لالحتاد الرايضي الدويل واللوائح الداخلية للنادي

وميكن الطعن عليه فقط أمام حمكمة التحكيم الرايضية كاس .

النظام األساسي للنادي.

 .2حيصل طالب العضوية على صورة من النموذج املشار إليه ابلفقرة
ابملرفقات إلخطار اللجنة األوملبية الوطنية واهليئة العامة للرايضة خالل

خالل سبعة أايم من اتريخ موافاهتا بكتاب النادي.

يوما،
اإلدارة يف أول جلسة اتلية لتقدمي الطلب  ،ومبا ال جياوز ثالثني ً

( )3أعضاء رايضيون:

االحتادات الرايضية  ،ويصدر هبم قرار من جملس إدارة النادي  ،وال حيق

كعضو رايضي إال بعد موافقة انديه األصلي على ذلك.

اعتزاله اللعب هنائياً وعدم إدراج امسه من قبل انديه يف سجالت
االحتادات الرايضية  ،وال يكون له حق حضور اجلمعية العمومية
العضوية العاملة ابلنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب الكتسابه العضوية

وحيق للعضو الرايضي االحتفاظ بعدد السنوات اليت قضاها ابلنادي

خالل املوعد املذكور أعترب الطلب مقبوالً مىت كان مستوفياً شروط
العضوية املنصوص عليها يف املادة رقم ( )4من هذا النظام واستكمل

( )4أعضاء شرفيون:

 .4يف حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إىل اتريخ تقدمي طلب

أو رايضية أدوها للنادي أو للبالد أو لقيامهم أبعمال من شأهنا رفع

ويف حالة رفض الطلب جيب أن يكون القرار مسبباً  ،ويكون له احلق يف

ويكون منح العضوية الشرفية لألعضاء العاملني ابلنادي حبد أقصى ثالثة

اإلجراءات املنصوص عليها يف البند رقم ( )1من هذه املادة.

العضوية.

اسرتداد قيمة رمسي القبول واالشرتاك السابق له سدادمها وقت تقدمي
الطلب  ،ودون أن خيل ذلك حبقه يف تقدمي طلب عضوية جديدة مىت

زالت أسباب الرفض.

( )1أعضاء عاملون:

كعضو رايضي .

من يقرر جملس اإلدارة منحهم هذه العضوية خلدمات مادية أو معنوية

املستوى يف اجملاالت االجتماعية أو الرايضية أو الثقافية.

سنواي  ،وال يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم يف حضور
أعضاء ً
اجتماعات اجلمعية العمومية والتصويت فيها أو يف الرتشح لعضوية
جملس اإلدارة ،وجيوز جمللس اإلدارة منح الرائسة الشرفية ألحد األعضاء

الفصل الثالث

الشرفيني.

فئات العضوية

( )5أعضاء فخريون:

مادة ()6

من يقرر جملس اإلدارة منحهم هذه العضوية من غري األعضاء العاملني

ابلنادي  ،وجيوز جمللس اإلدارة منح أي منهم الرائسة الفخرية للنادي.

الكويتيون املستوفون لشروط العضوية املنصوص عليها يف املادة رقم

الفصل الرابع

(  ) 4من هذا النظام وتتوافر فيهم شروط األهلية  ،والتزموا ابإلجراءات

حقوق وواجبات العضوية

املبينة ابملادة  5من هذا النظام .
( )2أعضاء منتسبون:

مادة ()7

أوالً  -:يتمتع أعضاء النادي ابحلقوق التالية -:

 -1حق الرتشح لعضوية جملس اإلدارة وفقاً هلذا النظام .

 -2التصويت يف اجلمعيات العمومية .

 .2احلكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة يف جرمية خملة ابلشرف

 -3دخول النادي يف املواعيد املقررة من قبل إدارة النادي .

واألمانة حبكم هنائي وابت.

 -4استعمال مرافق النادي ومضامريه ومزاولة األنشطة املتنوعة

 .3عدم سداد االلتزامات املالية سنوايً يف املواعيد وابلشروط واألحكام

 -5املشاركة يف أنشطة النادي وبراجمه .

 -6االطالع على قرارات اجلمعية العمومية وجملس إدارة النادي

يوما من هناية شهر فرباير بضرورة السداد يف موعد
خالل مخسة عشر ً
أقصاه هناية السنة املالية للنادي.

 -7حضور اجلمعيات العمومية للنادي ابإلضافة إىل املشاركة يف

وعلى جملس اإلدارة إصدار قرار إبسقاط العضوية من اتريخ الفعل

 -8أي حقوق حتددها اللوائح الداخلية للنادي .

مسجل خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ صدور هذا القرار.
مادة ()9

وفقاً للوائح والنظم والتعليمات املعمول هبا يف النادي .

قراراهتا والتصويت فيها أو يف االنتخاابت .

اثنياً  :حتدد واجبات األعضاء على النحو التايل:

 .1العمل على حتقيق أهداف النادي وجتنب كل ما يضر بكيانه أو ما
يسئ إىل مسعته.

من هذا النظام  ،بشرط قيام جملس اإلدارة إبخطاره خبطاب مسجل

املسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو هبذا القرار مبوجب خطاب

انتهاء العضوية

يُصدر جملس اإلدارة قراراً مسبباً ابنتهاء عضوية العضو يف أي من

 .2االلتزام ابلنظام األساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات اجلمعية

احلالتني التاليتني:

العمومية وجملس اإلدارة.

 .1طلب العضو إهناء عضويته.

 .3سداد االلتزامات املالية املقررة وفقاً للشروط واألحكام املنصوص

ويعترب طلبه مقبوالً إذا كان مسددا اللتزاماته املالية وطرفه خايل من

 .4احملافظة على مرافق ومنقوالت النادي واستخدامها استخداماً
حسناً.

مقبوال .

عليها يف هذا النظام.

 .5عدم خمالفة مبادئ النظام العام أو اآلداب العامة وجتنب إاثرة

النزاعات الدينية أو السياسية أو إاثرة العصبيات الطائفية أو العنصرية

أو املذهبية.

 .6املبادرة إىل حتديث بياانت عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها
واالستجابة إىل تعليمات النادي يف هذا الشأن.

النادي على أن يتم البت يف طلبه خالل مخسة عشر يوم واال اعترب طلبه

 .2الوفاة .

اثنيًا :جتديد العضوية
مادة ()10

جيوز ملن أسقطت عضويته طبقاً ألحكام املادة رقم (  ) 8أو انتهت

عضويته طب ًقا ألحكام الفقرة رقم ( )1من املادة رقم (  ) 9من هذا
النظام  ،أن يتقدم بطلب عضوية جديدة ابلنادي  ،إذا قدم ما يفيد

 -7حضور اجتماعات اجلمعية العمومية أبنواعها وختضع ممارسة احلقوق

زوال سبب االسقاط أو االنتهاء  ،طبقاً للشروط املنصوص عليها يف
هذا النظام.

الفصل اخلامس

اجلمعيات العمومية

والواجبات إىل أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد املنظمة وقرارات

جملس اإلدارة .

الباب الثالث

يف إسقاط العضوية وانتهائها وجتديدها

مادة ()11

أوالً :إسقاط العضوية وانتهاؤها

اجلمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به وتباشر ابستقاللية مجيع

مادة ()8

إسقاط العضوية

الصالحيات واالختصاصات املسندة إليها مبوجب هذا النظام وتنقسم

إىل:

تسقط العضوية عن عضو النادي يف األحوال التالية:

 .1اجلمعية العمومية العادية السنوية.

 .1الفصل  ،وال جيوز فصل العضو قبل إجراء حتقيق كتايب معه ومساع

 .2اجلمعية العمومية العادية الدورية.

بعلم الوصول على عنوانه وبياانته املدونة بطلب العضوية وينتج هذا

 .4اجلمعية العمومية غري العادية.

دفاعه أو ثبوت امتناعه عن احلضور بعد إخطاره بذلك خبطاب مسجل

اإلخطار أثره القانوين يف مواجهته طاملا مل خيطر النادي بتعديل بياانته .

 .3اجلمعية العمومية العادية التكميلية.

مادة ()12
تشكل اجلمعية العمومية للنادي يف أول اجتماع هلا جلنة انتخابية من بني
أعضائها ختتص بتنظيم االنتخاابت واإلشراف عليها منذ الدعوة

لالنتخاابت وحىت إعالن النتيجة ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات

اجلمعيات العمومية للنادي (العادية – غري العادية) والتدقيق على

حماضرها وذلك دون أن يكون الايً من أعضاء اللجنة االنتخابية احلق يف
املناقشة أو التصويت وال جيوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية

جملس إدارة النادي اليت يشرف عليها والدورة التالية على عضويته يف

اللجنة كما ال جيوز له أن جيمع بني عضوية اللجنة والعمل ابلنادي أبجر
أو مكافأة وللجنة احلق يف االستعانة مبن تراه يف أداء عملها .
مادة ()13

أوالً :اجلمعية العمومية العادية السنوية

 .3خطة جملس اإلدارة املقرتحة لكافة اعمال النادي للسنة التالية.
 .4مشروع امليزانية املقرتحة للسنة املالية التالية.

 .5االقرتاحات املقدمة إىل جملس اإلدارة  ،قبل موعد االجتماع خبمسة
وعشرين يوماً على األقل  ،من أعضاء اجمللس أو من أعضاء اجلمعية
الذين هلم احلق يف حضور االجتماع.

 .6أمساء مراقيب احلساابت املرشحني لتعيني أحدهم وأتعابه السنوية
املقرتحة.

مادة ()15

يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته
ا ألغلبية املطلقة من األعضاء الذين حيق هلم احلضور ،فإذا مل يكتمل
النصاب يف املوعد احملدد يؤجل ملدة ال جتاوز ساعتني ويكون االجتماع

بعدها صحيحاً حبضور  %25على األقل من األعضاء .

فإذا مل يكتمل هذا العدد يؤجل االجتماع ملدة سبعة أايم وجيب على

جتتمع اجلمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادايً سنوايً بعد ثالثني يوماً من

جملس اإلدارة – خالل ثالثة أايم من التاريخ الذي كان حمدداً النعقاد

يف موعد حيدده جملس اإلدارة  ،وذلك للنظر يف األمور األتية :

يف لوحة إعالانت النادي و يف صحيفة يومية حملية واحدة على األقل

اتريخ انتهاء السنة املالية للنادي وقبل مضي تسعني يوماً من هذا التاريخ

اجلمعية العمومية – أن يعلن عن املوعد اجلديد لالجتماع واترخيه ومكانه

 .1تقرير جملس اإلدارة عن أعمال السنة املالية املنتهية.

ملدة يوم واحد ،ويكون االجتماع عندئذ صحيحاً حبضور  25عضو
وتصدر القرارات أبغلبية أصوات احلاضرين .

 .2احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية وتقرير مراقب احلساابت.
 .3خطة جملس اإلدارة املقرتحة لكافة اعمال النادي للسنة التالية.
 .4مشروع امليزانية املقرتحة للسنة املالية التالية.

اثنياً  :اجلمعية العمومية العادية الدورية
مادة ()16

 .5االقرتاحات املقدمة إىل جملس اإلدارة  ،قبل موعد االجتماع خبمسة

جتتمع اجلمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورايً هبيئة اجتماع عادي كل

الذين هلم احلق حضور االجتماع.

يف األمور اليت ختتص هبا اجلمعية العمومية العادية السنوية املنصوص

وعشرين يوماً على األقل  ،من أعضاء اجمللس أو من أعضاء اجلمعية

أربع سنوات النتخاب أعضاء جملس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر

 .6تعيني مراقب احلساابت وحتديد أتعابه السنوية أو تفويض جملس

عليها يف املادة رقم ( )13من هذا النظام.

اإلدارة بذلك .

وجيب على جملس اإلدارة  ،قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة واربعون

وجيب على جملس اإلدارة قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمس واربعني

يوماً على األقل  ،اإلعالن عن موعد واتريخ انعقاد االجتماع يف صحيفة

إعالانت النادي ويف صحيفة يومية حملية واحدة على األقل ملدة ثالثة

وذلك ابملراعاة ألحكام املادتني رقمي ( )15 ، 14من هذا النظام .

يوماً على األقل  ،اإلعالن عن موعد واتريخ انعقاد االجتماع يف لوحة

أايم متتالية .

مادة ()14

يومية حملية واحدة على األقل ملدة ثالثة أايم.
مادة ()17

على اللجنة االنتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء جملس اإلدارة قبل

جيب على أمني السر العام توجيه الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية

يومني على األكثر من اتريخ إجراء االنتخاابت  ،على أن يراعى فيها

قبل موعد االجتماع خبمسة عشر يوماً على األقل خبطاابت مسجلة مبيناً
هبا موعد واتريخ االجتماع وجدول األعمال ومرفقاً هبا:

املرشحني على نظام اجملموعات أو حسب احلروف األجبدية ابلنسبة

العمومية العادية السنوية إىل األعضاء الذين هلم حق حضور االجتماع

 .1تقرير جملس اإلدارة عن أعماله يف السنة املالية املنتهية.

 .2احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية وتقرير مراقب احلساابت

إثبات أمساء املرشحني مرتبة حبسب الكشف املقدم من جمموعة

ملرشحي الفردي كما جيب أن يُذكر فيها احلد األقصى للعدد الطلوب
انتخابه  ،ويعترب فائزاً بعضوية جملس اإلدارة من حيصل على أكرب عدد
من األصوات الصحيحة  ،فإن تساوى اثنان أو أكثر يف أدىن القائمة

وكان ذلك يشكل زايدة يف العدد املطلوب لعضوية جملس إدارة النادي

جترى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

اثلثاً  :اجلمعية العمومية العادية التكميلية
مادة ()18

جتتمع اجلمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً هبيئة اجتماع عادي
النتخاب أعضاء جمللس اإلدارة بدالً من األعضاء الذين خلت مقاعدهم
ألي سبب من األسباب.

وجيب على اللجنة االنتخابية  ،قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة

العادية ألي منهم  ،فإذا جاء قرار اجلمعية العمومية غري العادية خمالفاً
لقرار اجلمعية العمومية العادية اعترب ذلك تقريراً ابلثقة يف جملس اإلدارة

 ،أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار اجلمعية العمومية العادية ترتب على
ذلك حل جملس اإلدارة من اتريخ انعقاد هذه اجلمعية.
مادة () 20

عند النظر يف مسألة حل جملس االدارة أو إسقاط العضوية عن كل
أعضاء جملس اإلدارة أو االغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس أو قبول

االستقاالت املسببة من كل أعضاء جملس االدارة أو االغلبية املطلقة

واربعني يوماً على األقل ،اإلعالن عن موعد واتريخ انعقاد االجتماع يف

ألعضاء اجمللس وفقاً ألحكام البنود ( )9 ، 5 ، 4 ، 2من املادة

ويوجه امني السر العام الدعوة إىل األعضاء الذين هلم حق حضور

اجلمعية العمومية غري العادية – بذات اإلجراءات واألحكام املقررة يف

صحيفة يومية حملية واحدة على األقل ملدة ثالثة أايم.

االجتماع قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة عشر يوماً على األقل
خبطاابت مسجلة مبيناً هبا موعد واتريخ االجتماع.

السابقة من هذا النظام  ،ختتص اللجنة االنتخابية بتوجيه الدعوة لعقد

هذا النظام للبت يف املوضوعات الواردة يف البنود املشار إليها  ،وتشكل
اجلمعية العمومية غري العادية يف ذات االجتماع  -جلنة مؤقتة تكون هلا

وجترى االنتخاابت وفقاً لألحكام واالجراءات املنصوص عليها ابملادة
السابقة.

ليس من بينهم أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة املنحل أو الذي

مادة ()19

العمومية العادية النتخاب جملس إدارة جديد وفقاً حلكم املادة رقم

رابعاً  :اجلمعية العمومية غري العادية

ختتص اجلمعية العمومية غري العادية ابلنظر يف املسائل التالية:

 .1النظر يف املسائل اليت ال ختتص هبا اجلمعية العمومية العادية.

صالحيات جملس اإلدارة من مخسة من أعضاء اجلمعية العمومية للنادي
أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته  ،وعلى هذه اللجنة دعوة اجلمعية

( )18من هذا النظام على أن جترى االنتخاابت خالل تسعني يوما من

اتريخ اختيار اللجنة املؤقتة  ،بعد حتديد موعد االنتخاابت مبعرفة اللجنة

 .2حل جملس إدارة النادي بقرار مسبب ،أو حل النادي حالً اختيارايً ،

االنتخابية  ،ويكمل اجمللس املنتخب املدة املتبقية جمللس اإلدارة على اال

 -3تغيري الكيان القانوين للنادي إىل شركة جتارية ابلنصاب القانوين

اللجنة املؤقتة يف مباشرة صالحيتها حىت اجراء انتخاابت الدورة التالية

أو دجمه يف أي اند رايضي آخر يشاهبه يف األهداف .

احملدد يف هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط اليت يضعها جملس إدارة
اهليئة العامة للرايضة ابلتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وفقاً لألحكام

الواردة ابلقانون رقم  87لسنة  2017املشار إليه .

 -4إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء جملس اإلدارة أو
اغلبيتهم أو بعضهم بسبب خمالفة النظام األساسي للنادي أو القوانني

ذات الصلة.

 .5النظر يف االستقالة املسببة املقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء
جملس اإلدارة .

تقل املدة املتبقية جمللس االدارة عن ستة اشهر  ،واال استمرت

جمللس االدارة .

وال جيوز ألعضاء اجمللس املنحل أو األعضاء الذين أُسقطت عضويتهم

أو قُبلت استقاالهتم  ،وفقاً ألحكام البنود أرقام ( )9 ، 5 ، 4 ، 2من
املادة السابقة من هذا النظام  ،أن يتقدم بطلب ترشح هلذه االنتخاابت
التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة ()21

حيدد جملس اإلدارة موعداً لدعوة اجلمعية العمومية غري العادية
لالنعقاد ،للنظر يف إحدى املسائل املختصة بنظرها  ،خالل ثالثني يوماً

 .6حتديد رسوم قبول العضوية واالشرتاكات السنوية  ،ورسوم الرتشيح

على األكثر من اتريخ تقدمي طلب إليه بذلك  ،على أن تعقد يف موعد

 .7تعديل النظام األساسي للنادي .

 .1إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء جملس اإلدارة.

لعضوية جملس اإلدارة .

 .8مباشرة االختصاصات املقررة يف املادة رقم (  ) 45من هذا النظام.

أقصاه تسعون يوماً من اتريخ تقدمي الطلب يف أي من احلالتني التاليتني

 .2إذا طلب منه ذلك  51عضواً من أعضاء اجلمعية العمومية الذين

 .9إعادة النظر يف تقرير جملس اإلدارة وميزانية النادي واحلساب

حيق هلم حضور هذا االجتماع  ،وجيب على كل عضو تقدمي الطلب

اخلتامي عن السنة املالية املنتهية يف حالة عدم اعتماد اجلمعية العمومية

شخصياً أو مبوجب وكالة رمسية إىل أمني السر العام.

ويوجه أمني السر العام الدعوة إىل األعضاء الذين هلم حق حضور
االجتماع  ،قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة عشر يوماً على األقل

خبطاابت مسجلة مبيناً هبا اتريخ االجتماع و موعده و مكانه و الغرض
منه.

مادة ()23

ال جيوز عقد مجعية عمومية غري عادية للنظر يف موضوع سبق الفصل فيه
من مجعية مماثلة إال بعد مضي سنة ميالدية من اتريخ الفصل فيه.

فاذا مل يقم جملس االدارة بتحديد موعد دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد

األحكام اخلاصة للجمعيات العمومية (عادية – غري العادية)

لالجتماع خالل الثالثني يوماً التالية للمدة املقررة جمللس اإلدارة وأن
يعقدوها أبنفسهم وإال سقط الطلب.

تتكون اجلمعية العمومية للنادي من األعضاء العاملني الذين تتوافر فيهم

الشروط التالية :

صحيفة يومية حملية واحدة على األقل ،ملدة ثالثة أايم قبل مخسة عشر

 .2سداد التزاماهتم املالية يف املواعيد وابلشروط واألحكام املنصوص

خالل املدة احملددة  ،حيق ملقدمي الطلب حتديد املوعد وتوجيه الدعوة

على أن يعلن عن اتريخ االجتماع وموعده و مكانه و الغرض منه يف

يوماً على االقل من التاريخ احملدد لالجتماع  ،ويرأس االجتماع أكرب
أعضاء اجلمعية العمومية احلاضرين سناً.

مادة ()24

 .1مضي سنتني ميالدية فأكثر على عضويتهم.
عليها يف هذا النظام.

مادة ()25

ويف كلتا احلالتني (سواء مت حتديد املوعد من قبل جملس اإلدارة أو من

ال جيوز اجلمع بني العضوية العاملة للنادي والعضوية العاملة ألي اند

مقدمي الطلب) جيب أن يعلن عن اتريخ االجتماع وموعده ومكانه

رايضي آخر ميارس ذات الرايضة ويف مجيع األحوال ال جيوز للعضو

والغرض منه يف صحيفة يومية حملية واحدة على األقل ملدة يوم واحد

التصويت يف أكثر من اند واحد ويف حال خمالفة ذلك يبطل صوته

مادة ()22

مادة ()26

قبل مخسة عشر يوماً على األقل من التاريخ احملدد لالجتماع .

االنتخايب .

يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي
األعضاء الذين حيق هلم احلضور ،فإذا مل يكتمل هذا النصاب يف املوعد

أعماهلا  ،وال جيوز لعضو اجلمعية العمومية الذى يتأخر عن احلضور يف

صحيحاً حبضور األغلبية املطلقة من األعضاء  ،فإذا مل يكتمل النصاب

قرارات اثناء فرتة غيابه.

احملدد يؤجل االجتماع ملدة ال جتاوز ساعتني  ،يكون االجتماع بعده
يؤجل االجتماع ملدة ال جتاوز أسبوعني وعلى من وجه الدعوة إىل
االجتماع األول أن يعلن عن املوعد اجلديد لالجتماع واترخيه ومكانه يف

ال جيوز للجمعيات العمومية أن تنظر يف مسائل غري مدرجة على جداول
املوعد احملدد لالجتماع أن يناقش ما صدر عن اجلمعية العمومية من
مادة ()27

يتعني على جملس اإلدارة أن يعرض يف لوحة إعالانت النادي  ،قبل

صحيفة يومية حملية ملدة ثالثة أايم  ،ويكون االجتماع الثاين صحيحاً
حبضور ثلث أعضاء اجلمعية العمومية فإذا مل يكتمل النصاب يؤجل

موعد انعقاد اجلمعيات العمومية خبمسة عشر يوماً على األقل  ،بنود
جدول األعمال و كشفاً أبمساء األعضاء الذين حيق هلم حضور

وجه الدعوة إىل االجتماع األول أن يعلن عن املوعد اجلديد لالجتماع

وعلى النادي إخطار اللجنة األوملبية الكويتية واهليئة العامة للرايضة قبل

الثالث صحيحاً حبضور عدد  25عضو من أعضاء اجلمعية العمومية
وتصدر القرارات أبغلبية األعضاء احلاضرين ويستثىن من ذلك حالة

كشفاً أبمساء األعضاء الذين حيق هلم حضور االجتماع وجيب على اهليئة

اجلم عية العمومية حضور ثلثي األعضاء ويكون القرار مبوافقة الثلثني

وجيب على النادي إخطار اهليئة واللجنة األوملبية الكويتية بنتائج

الذين بدء هبم االجتماع .

االجتماع خالل سبعة أايم من اتريخ إرساهلا الكشوف ويكون حضور

االجتماع ملدة ال جتاوز شهرا من اتريخ االجتماع الثاين وجيب على من
واترخيه ومكانه يف صحيفة يومية حملية ملدة ثالثة أايم ويكون االجتماع

تغيري الكيان القانوين للنادي إىل شركة جتارية فيشرتط لصحة انعقاد

االجتماع موقعاً عليه من أمني السر العام وأمني الصندوق .

مواعيد اجتماعات اجلمعيات العمومية خبمسة عشر يوماً على األقل
مبوعد واتريخ ومكان انعقاد االجتماع وجدول األعمال ومرفقاته وكذلك
العامة للرايضة مراجعة حاالت االزدواجية .

اجلمعيات العمومية وفقاً للكشوف املعتمدة من النادي .

مادة ()28

يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة أو انئبه يف حالة

اجلمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات اليت يتخذها يف هذا الصدد

ويتوىل أعضاء جملس إدارة النادي أعماهلم بدون أجر أو مكافأة.

غياب الرئيس  ،أو من يكون جملس االدارة قد اختاره لذلك من اعضاء

الفصل األول

املذكورين يرتأس االجتماع أكرب أعضاء اجلمعية العمومية احلاضرين سناً،
ويقوم أمني السر العام أو أمني السر املساعد أ من خيتاره جملس اإلدارة

مادة ()34

يشرتط فيمن يرشح نفسه لعضوية جملس اإلدارة ما يلي :

أبعمال السكراترية  ،وىف حالة غيابه ويف حالة عدم وجود املذكورين

 .1أن يكون من األعضاء املؤسسني  ،ومل تسقط عضويته أو تنتهي ألي

مادة ()29

إذا اجتمعت اجلمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إمتام جدول

يكون عضواً عامالً مضت على عضويته ثالث سنوات ميالدية على
األقل .

األعمال ترفع اجللسة  ،ويعترب االجتماع مستمراً  ،على أن يستأنف يف

 .2أال يقل عمره عند تقدمي طلب الرتشح عن ( )25سنة ميالدية عند

على جدول األعمال.

وحيدد الرئيس قبل رفع اجللسة موعد انعقاد االجتماع الثاين واترخيه

 .3أن يكون مسدداً اللتزاماته املالية يف املواعيد وابلشروط واالحكام
املنصوص عليها يف هذا النظام.

اليت اختذت يف االجتماع األول صحيحة وانفذة.

 .5أال يكون قد صدر حبقه أي قرار هنائي بشطبه أوفصله من أي من

اجمللس يف حالة غياب الرئيس وانئبه  ،وىف حالة عدم وجود أي من

ختتار اجلمعية العمومية من بني اعضائها من يقوم أبعمال السكراترية .

موعد ال يتجاوز مخسة عشر يوماً للنظر يف ابقي املوضوعات املدرجة

ومكانه  ،كما يعلن عن ذلك يف لوحة إعالانت النادي  ،وتعترب القرارات
مادة ()30

يف الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة

سبب من األسباب الواردة يف املادتني  9 ، 8من هذا النظام  ،أو أن

تقدمي طلب الرتشح .

 .4أال يكون من العاملني يف النادي أبجر أو مكافأة وقت الرتشح.

اهليئات الرايضية بسبب سوء سلوكه ما مل يكن قد مضى على إصدار

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد

القرار ثالث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من اجلهة اليت صدر

كان حمدداً لعقدها إخطار األعضاء بذلك  ،مع حتديد موعد واتريخ
ومكان االجتماع اجلديد يف لوحة إعالانت النادي وكذلك اإلعالن يف

 .6أن يكون ملماً ابلقراءة والكتابة على األقل.

 .7أن تتوافر فيه شروط العضوية املنصوص عليها يف هذا النظام .

صحيفة يومية حملية ملدة يوم واحد  ،وال جيوز يف هذه احلالة اجراء أي

 -8أن يكون مسدداً رسوم الرتشح لعضوية جملس اإلدارة .

احملدد  ،وجب على السكرتري العام خالل سبعة أايم من التاريخ الذي

تعديل على جدول االعمال.

مادة ()31

يف مجيع األحوال اليت يؤجل فيها اجتماعات اجلمعيات العمومية يقتصر

حق احلضور فيها على األعضاء الذين كان هلم حق حضور االجتماع
األول دون غريهم.

مادة ()32

يكون التصويت يف اجلمعية العمومية شخصياً وعلنياً  ،بينما يكون يف

االنتخاابت شخصياً وسرايً.

الباب الرابع

منها القرار .

مـادة ()35

يُقدم طلب الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ابسم أمني السر العام على
النموذج املعد هلذا الغرض  ،من املرشح شخصياً أو من وكيل عنه
مبوجب وكالة رمسية  ،وذلك خالل عشرة أايم من موعد فتح ابب
الرتشح  ،مصحوابً إبيصال سداد رسم الرتشح على أن يقفل ابب
الرتشح قبل ثالثني يوماً من موعد إجراء االنتخاابت  ،ويكون سحب
طلب الرتشح على النموذج املعد هلذا الغرض قبل موعد إجراء

االنتخاابت بثالثة أايم على األقل من املرشح شخصياً أو من وكيل عنه
مبوجب وكالة رمسية  ،وجيب على اللجنة االنتخابية أن تعلن يف لوحة

جملس اإلدارة

إعالانت النادي عن امساء املرشحني مرتني األوىل قبل  15يوما على

مادة ()33

األقل والثانية قبل يومني على األقل من موعد إجراء االنتخاابت .،

يدير شئون النادي جملس إدارة مكون من عدد  7أعضاء تنتخبهم

اجلمعية العمومية لدورة مدهتا أربع سنوات ميالدية  ،ويكون مسئوالً أمام

أ  .يف حالة تساوي عدد املرشحني مع عدد املقاعد املخصصة لعضوية
اجمللس يعلن فوزهم ابلتزكية .

ب .يف حالة زايدة عدد املرشحني على األغلبية املطلقة يعلن فوزهم

 .12إسقاط وإهناء العضوية عن عضو جملس اإلدارة الذي يتخلف عن

ابلتزكية ويشكل منهم جملس إدارة النادي استثناء من حكم املادة رقم

حضور اجتماعات اجمللس وعن عضو النادي طبقاً ألحكام هذا النظام .

تكميلية وفقاً ألحكام هذا النظام خالل ثالثة أشهر من تشكيله.

لتعيينه وحتديد مكافأته السنوية.

 33من هذا النظام على أن يتوىل هذا اجمللس الدعوة النتخاابت

 .13ترشيح مراقب حساابت معتمد أو أكثر إىل اجلمعية العمومية

ج .يف حال قلة عدد املرشحني عن أغلبية عدد املقاعد املخصصة

 .14التوصية بتعديل النظام األساسي للنادي واالقرتاح بتغيري الكيان

النظام

 .15تنفيذ قرارات اجلمعيات العمومية.

لعضوية جملس األدارة يفتح ابب الرتشح مرة أخرى طبقاً ألحكام هذا

على أن جترى االنتخاابت الواردة ابلفقرتني ب  ،ج حتت إشراف اللجنة

االنتخابية وال جيوز ملن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد

لذات الدورة .

الفصل الثاين

اختصاصات جملس اإلدارة
مادة ()36

يُباشر جملس اإلدارة االختصاصات التالية:

القانوين إىل شركة جتارية .

 .16تكليف أي من أعضاء جملس اإلدارة مبباشرة اختصاصات رئيس
اجمللس و انئبه يف حال غياهبما.

 .17تكليف أي من أعضاء جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية حلضور
من ميثل اجمللس يف االجتماعات واملناسبات الرايضية.

 .18البت يف طلبات االستقالة غري املسببة املقدمة من أي عدد ال ميثل
األغلبية املطلقة جمللس اإلدارة سواء كانوا منفردين أو جمتمعني .

 .19ترشيح مرشحي النادي يف جمالس إدارات االحتادات الرايضية

 .1العمل على حتقيق أهداف النادي الواردة يف املادة رقم ( )2من هذا

املنضم إىل عضويتها النادي وفقاً ألحكام هذا النظام االساسي لالحتاد

 .2وضع اخلطط والربامج اليت تساعد على النهوض مبستوى الفرق

 .20حبث الشكاوى اليت تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل

الرايضية.

فيها.

النظام.

املعين .

 .3إدارة شئون النادي وتصريف أموره – يف حدود القانون والنظام

 .21البت يف تسجيل ونقل وشطب وإعارة واالستغناء عن الالعبني من

لتأدية األنشطة املختلفة ابلنادي.

 .22منح العضوية الشرفية والفخرية والرائسة الشرفية والفخرية.

األساسي والالئحة الداخلية للنادي – وتوفري خمتلف السبل لألعضاء

وإىل النادي واالحتادات الرايضية.

 .4وضع اللوائح الداخلية الالزمة لتنظيم أمور النادي من النواحي

 .23تنفيذ األحكام الصادرة من اهليئة الوطنية للتحكيم الرايضي

 .5تعيني وترقية العاملني ابلنادي وحتديد مرتباهتم  ،و توقيع اجلزاءات

هلذا النظام .

عليهم و فصلهم.

 .25وضع اللوائح املالية والضوابط اإلدارية واليت حتقق الرقابة الداخلية

اإلدارية واملالية والفنية طوال دورته.

 .6تعيني مديرين و إداريني و مشرفني لأللعاب الرايضية يف النادي.

 .24ختويل املكتب التنفيذي يف بعض االختصاصات املخولة له وفقا

على أعمال النادي .

 .7تشكيل اللجان الالزمة لتنظيم شئون النادي  ،على أن يكون من

 .26ختويل أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة مبباشرة اختصاصات

 .8إبرام العقود واالتفاقات املختلفة ابسم النادي.

 .27أتسيس شركات جتارية ملمارسة األلعاب الرايضية وشركات ألغراض

بينها جلنة للمرأة و جلنة ختتص بشئون رابطة مشجعي النادي.

الرئيس أو انئبه يف حالة غياهبما مع عدم اإلخالل أبحكام هذا النظام .

 .9حتديد مواعيد اجتماعات اجلمعيات العمومية ( العادية – غري

الدعاية والتسويق مبا يتفق وحيقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح

 .10إقرار التقريرين اإلداري واملايل عن السنة املالية املنتهية ومشروع

من قبل االحتادات الرايضية الوطنية املعنية إذا كانت الشركات اليت

ميزانية السنة املالية التالية.

أنشأها النادي هتدف إىل ممارسة األنشطة الرايضية اليت تنظمها أو تديرها

العادية ) وفقاً ألحكام هذا النظام.

 .11البت يف طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأهنا وفقاً لألحكام
املنصوص عليها يف هذا النظام.

املقررة قانوان وهذا النظام وخيضع إنشاء هذه الشركات ملوافقة مسبقة

تلك االحتادات .

 .28التصديق على ما يصدر عن املكتب التنفيذي من قرارات يف أول
اجتماع تعرض عليه .

وجيوز جمللس اإلدارة يف مباشرته هلذه االختصاصات االستعانة مبن يرى

من أعضاء النادي أو غريهم ويكون رأيهم استشارايً .
الفصل الثالث

يف املناصب القيادية جمللس اإلدارة
مادة ()37

 .2دعوة جملس اإلدارة واملكتب التنفيذي لالجتماع يف غري املواعيد

العادية وحتديد مواعيد اجتماعات جملس اإلدارة ( العادية جمللس اإلدارة

 /لضرورة ) وللمكتب التنفيذي وفقاً ألحكام هذا النظام .

 .3رائسة وتويل إدارة جلسات اجمللس واجلمعيات العمومية واملكتب
التنفيذي وله حق حضور ورائسة اجتماعات مجيع اللجان العاملة

ينتخب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري من بني أعضائه يف أول اجتماع

ابلنادي .

له رئيساً جمللس اإلدارة وانئباً لرئيس جملس اإلدارة  ،وأمني السر العام

 .4توقيع العقود واالتفاقات اليت تربم مع النادي بعد موافقة جملس

أكرب األعضاء سناً الدعوة كتابةً ألعضاء جملس اإلدارة حلضور االجتماع

 .5التوقيع مع امني الصندوق على املعامالت املصرفية للنادي.

وأمني الصندوق وأمني السر املساعد وأمني الصندوق املساعد  ،ويوجه

 ،موضحاً هبا مكان وموعد واتريخ وجدول أعمال االجتماع  ،وذلك
خالل أسبوعني على األكثر من إعالن نتيجة االنتخاابت  ،كما يرأس

اإلدارة عليها ووفقاً للوائح السارية والقرارات والتعاميم.

 .6التوقيع مع امني السر العام على حماضر االجتماعات.

 .7التصديق على امليزانية السنوية للنادي ابالشرتاك مع امني الصندوق

اجللسة األوىل إىل حني انتخاب الرئيس.فإذا مل يوجه أكرب األعضاء سناً
الدعوة لعقد االجتماع يف املوعد احملدد يعقد اجمللس من تلقاء نفسه بعد

بعد اعتمادها من جملس اإلدارة.

 .8االشراف على حسن سري العمل ابلنادي فيما يتعلق ابلنواحي

أسبوعني من إعالن نتيجة االنتخاابت ويرأس اجللسة أكرب األعضاء

اإلدارية واملالية.

احلاضرين سناً  ،وال جيوز تدوير أي من هذه املناصب بعد انتخاهبا إال
وفقاً ألحكام هذا النظام ومبوافقة ثالثة أرابع أعضاء جملس اإلدارة على

أالقل .

مادة ()38

 .9متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.

 .10له حق ختويل انئب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس يف مجيع هذه االختصاصات يف حالة
غياب الرئيس لسفر أو مرض .

اختصاصات أمني السر العام
مادة ()40

املكتب التنفيذي

يكون جمللس اإلدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس جملس اإلدارة
وانئب رئيس جملس اإلدارة وأمني السر العام وأمني الصندوق وأمني

خيتص أمني السر العام مبا يلي :

السر املساعد وأمني الصندوق املساعد وبتوىل املكتب التنفيذي مباشرة

 .1توجيه الدعوة الجتماعات جملس اإلدارة واملكتب التنفيذي

وجيب أن يتم تقدميها جمللس اإلدارة يف االجتماع الذي يليه وذلك

 .2حضور و حترير حماضر اجتماعات جملس اإلدارة واملكتب التنفيذي

وال يكون اجتماع املكتب التنفيذي صحيحاً إال حبضور ثالثة من
أعضاءه على األقل يكون من بينهم الرئيس أو انئب الرئيس ويصدر

االجتماع  ،ومتكني اعضاء اجمللس من االطالع عليها وعلى مضابط

قراراته أبغلبية أصوات احلاضرين فإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب

 .3التوقيع على مجيع مكاتبات النادي فيما عدا املكاتبات اليت يرى

اختصاصات رئيس جملس اإلدارة

وعرضها على اجمللس  ،مع احاطة اجمللس ابملكاتبات اليت مت الرد عليها .

االختصاصات اليت خيوله فيها جملس اإلدارة وتكون قراراته صحيحة
للمصادقة واملوافقة عليها .

الذي فيه الرئيس .

واجلمعيات العمومية واالشرتاك مع الرئيس يف حتديد جدول األعمال .

واجلمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس

اجللسات يف أي وقت

جملس اإلدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها  ،واستالم املكاتبات الواردة

مادة ()39

خيتص رئيس جملس اإلدارة مبا يلي -:

 .1متثيل النادي أمام القضاء و أمام الغري.

 .4اإلشراف على مسك السجالت اإلدارية وكافة األوراق واملراسالت
والعقود وحفظها .

 .5توقيع بطاقات العضوية لألعضاء .

 .6متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية جمللس اإلدارة .
 .7حضور وتنسيق اعمال اللجان العاملة ابلنادي.

 .8اإلشراف على االعمال االدارية وشؤون العاملني ابلنادي.

وتكون اجتماعات جملس االدارة صحيحة حبضور األغلبية املطلقة

 .9أي مهام أخرى يكلفه هبا جملس اإلدارة ويف حالة غياب أمني السر

ألعضائه  ،فإذا مل يكتمل هذا العدد يؤجل االجتماع إىل جلسة أخرى

ملرض أو لسفر خيتص أمني السر املساعد مبباشرة كافة اختصاصاته .

تعقد خالل سبعة أايم من اتريخ االجتماع األول  ،وتصدر قرارات

مادة ()41

اختصاصات أمني الصندوق

خيتص أمني الصندوق مبا يلي :

 .1حفظ السجالت واملستندات والدفاتر املالية واإلشراف على
حساابت النادي البنكية .

اجمللس أبغلبية أصوات احلاضرين  ،فإذا تساوت األصوات يرجح

اجلانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها يف حينها ،
وجيب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
وال جيوز أبي حال من األحوال أن يصدر جملس اإلدارة قراراً أبغلبية
أقل من ثلث عدد أعضائه مجيعاً.

 .2استالم األموال املستحقة للنادي  ،ودفع املبالغ املطلوبة وفقاً
للنظم املالية احملاسبية املعمول هبا يف هذا الشأن.

وجيتمع اجمللس يف حالة الضرورة يف غري املواعيد العادية يف موعد حيدده
الرئيس دون التقيد ابملواعيد  ،أو خالل ثالثة أايم من اتريخ طلب يقدم

 .3اعداد التقرير املايل عن السنة املالية املنتهية ومشروع ميزانية السنة

إىل الرئيس من ثلث أعضاء اجمللس ،وجيب أن يبني يف الطلب الغرض

 .4تقدمي بيان عن املركز املايل للنادي يف كل اجتماع جمللس اإلدارة أو

املقررة  ،يكون ملقدمي الطلب حتديد ميعاد االجتماع وتوجيه

مىت طلب اجمللس ذلك.

الدعوة خالل الثالثة اايم التالية للمدة املقررة للرئيس واال سقط

التالية.

 .5صرف رواتب العاملني ابلنادي.

من االجتماع  ،فإذا مل يقم الرئيس بتحديد ميعاد لالجتماع خالل املدة

الطلب.

 .6االحتفاظ مببلغ نقدي قدره  1000د.ك نقداً مواجهة املصروفات

ويف مجيع األحوال جيب أن يبني يف الدعوة اتريخ االجتماع وموعده

 .7تنفيذ القرارات املالية جمللس اإلدارة  ،شريطة مطابقتها لقيود

ومتسك سكراترية النادي سجالً لقيد حماضر اجتماعات اجمللس ،ويوقع

 .8التوقيع مع رئيس جملس اإلدارة على املعامالت املصرفية للنادي.

مضبطة تدون فيها مناقشات اجمللس وقراراته حبيث يتم تالوة القرار

الدورية والعاجلة وفقاً ملا حتدده اللوائح املالية.
امليزانية.

ومكانه.

على حمضر كل جلسة رئيسها وأمني السر العام  ،كما متسك السكراترية

 .9التوقيع على حماضر استالم وتسلم بني اإلدارة السابقة واجلديدة أايً
كان سبب إهناء األعمال .

مجيع األعضاء احلاضرين  ،وجيب أن تتطابق القرارات الواردة يف حمضر

 .11إيداع أموال النادي يف املصرف الذي حيدده جملس اإلدارة ويف

مادة ()43

 .10أي مهام أخرى يكلفه هبا جملس اإلدارة .

حال غيابه ملرض أو سفر خيتص أمني الصندوق املساعد مبباشرة كافة
اختصاصاته .

الفصل الرابع

اجتماعات جملس اإلدارة
مادة ()42

جيتمع جملس اإلدارة اجتماعاً عادايً مرة على األقل كل شهر يف موعد

حيدده الرئيس  ،ويوجه الدعوة امني السر العام مبوجب كتاب رمسي قبل
موعد االجتماع بسبعة أايم على األقل  ،ويرفق ابلدعوة جدول أعمال
اجللسة واملذكرات والتقارير اخلاصة ابملوضوعات املدرجة يف هذا اجلدول
ما مل ير رئيس جملس اإلدارة أتجيل توزيع أي منها على األعضاء إىل

وقت اجللسة.

الصادر يف املوضوع قبل االنتقال للموضوع التايل  ،ويوقع على املضبطة
االجتماع مع ما ورد يف املضبطة.

تعلق خالل أسبوع من اتريخ االجتماع حماضر اجتماعات جملس اإلدارة

واملكتب التنفيذي واجلمعية العمومية بعد التوقيع عليها يف لوحة

اعالانت النادي  ،وجيوز ألي من أعضاء اجلمعية العمومية للنادي ممن

فاته االطالع عليها يف اللوحة أن يطلب من أمني السر العام االطالع

عليها خالل أسبوع على األكثر من اتريخ رفعها من لوحة إعالانت
النادي  ،وجيب عرض طلب االطالع على احملضر على جملس اإلدارة أو

املكتب التنفيذي يف أول اجتماع له بعد تقدمي الطلب وجمللس اإلدارة أو

املكتب التنفيذي احلق يف قبول الطلب أو رفضه كما جيب على النادي

تزويد اهليئة العامة للرايضة بنسخة من تلك احملاضر خالل مخسة عشر

يوما من اتريخ االجتماع .

مادة ()44

يُصدر جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء قراراً إبسقاط العضوية عن عضو
اجمللس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ستة عشر
اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات اجمللس خالل الدورة  ،ما مل يكن ختلفه

النادي عضوا يف مجعيته العمومية وذلك يف املواعيد املقررة على أن

تتوافر يف هذا العضو الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي
الحتاد اللعبة .

الباب اخلامس

عن احلضور بعذر يقبله جملس اإلدارة أو بسبب مرض أو سفر  ،على

مالية النادي

وال جيوز هلذا العضو أن يتقدم للرتشيح يف انتخاابت شغل املقعد الشاغر

تبدأ السنة املالية للنادي يف أول أبريل من كل عام وتنتهي يف اخر مارس

أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

مادة ()45

يعترب جملس اإلدارة مستقيالً يف أي من احلاالت التالية -:

مادة ()47

من العام التايل.

مادة ()48

 .1إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه ابستقاالت غري مسببة  ،سواء

تتكون موارد النادي من:

كانوا منفردين أو جمتمعني.

أوالً  /اشرتاكات األعضاء ورسوم قبول عضويتهم كالتايل -:

 .2إذا مل جيتمع جملس اإلدارة ملدة ثالثة اشهر متتالية.

 .3إذا فقد األغلبية الالزمة لصحة انعقاده ملدة ثالثة اشهر متتالية .
ويف أي من هذه احلاالت تعترب اجلمعية العمومية غري العادية مدعوة

أ -مبلغ  500دينار كوييت رسوم قيد العضوية .

ب -مبلغ  50دينار كوييت رسوم اشرتاك عضوية سنوية .
اثنياً  /رسوم الرتشح لعضوية جملس اإلدارة

لالجتماع خالل عشرة أايم من اتريخ اعتبار اجمللس مستقيالً  ،وتتوىل
اللجنة االنتخابية توجيه الدعوة إىل أعضاء اجلمعية العمومية عن طريق

جملس اإلدارة وفقا للمادة  33من هذا النظام يف جمموعة واحدة .

أكرب األعضاء احلاضرين سناً  ،وتشكل اجلمعية  -يف ذات االجتماع -

مرشح على حده أو لكل مرشح جمموعة يقل عددها عن عدد

اجلمعية العمومية للنادي  ،ليس من بينهم أي من أعضاء جملس اإلدارة

 – 3مبلغ  50د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية يف حال خلو

اإلعالن يف جريدة يومية حملية ملرة واحدة  ،على أن يرأس االجتماع

جلنة مؤقتة تكون هلا صالحيات جملس اإلدارة من مخسة من أعضاء

الذين تسببوا يف اعتبار اجمللس مستقيالً  ،وعلى اللجنة االنتخابية دعوة

اجلمعية العمومية للنادي لالنعقاد هبيئة اجتماع عادي النتخاب جملس

إدارة جديد وفقاً حلكم املادتني رقمي (  ) 18 ، 17من هذا النظام
خالل ثالثني يوماً من اتريخ تعيني اللجنة املؤقتة  ،ويكمل اجمللس
املنتخب املدة املتبقية جمللس اإلدارة  ،على اال تقل املدة املتبقية جمللس

االدارة عن ستة اشهر وإال استمرت اللجنة املؤقتة يف مباشرة
صالحيتها حىت اجراء انتخاابت الدورة التالية جمللس االدارة .

وال جيوز ألي من أعضاء جملس اإلدارة  ،الذين تسببوا يف اعتبار اجمللس
مستقيالً  ،أن يتقدموا للرتشح لعضوية اجمللس عند اجراء االنتخاابت
املرتتبة على اعتبار جملس اإلدارة مستقيالً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
عضوية جمالس إدارة االحتادات
مادة ()46

جيب على جملس ادارة النادي وحسب النظام االساسي لالحتاد الرايضي
الوطين املعين ونظامه االساسي وإجراءاته اخلاصة ترشيح أعضاء من
أعضاء مجعيته العمومية لعضوية جملس إدارة احتاد لكل لعبة يكون

 – 1مبلغ  500د.ك رسوم ترشح عدد من املرشحني مساو لعدد
 – 2مبلغ  50د.ك رسوم الرتشح لعضوية جملس اإلدارة لكل
مقاعد جملس اإلدارة .

مقعد العضوية وتكون رسوم الرتشح لعضوية جملس اإلدارة املشار

إليها غري قابلة لالسرتداد ألي سبب كان .

اثلثاً  /التربعات واهلبات والوصااي وحصيلة احلفالت ايرادات املبارايت
والفعاليات الرايضية .
رابعاً  /عوائد االستثمار ووفقاً إلحكام القانون واللوائح والقرارات
املنظمة وأرابح الشركات اليت يساهم فيها وميتلكها النادي .

خامساً  /الدعم واإلعاانت احلكومية واستغالل األراضي واملنشآت
اململوكة للدولة يف إطار اتفاق مربم بني اهليئة العامة للرايضة والنادي يف
ضوء الضوابط والقرارات اليت يصدرها جملس إدارة اهليئة العامة للرايضة

يف هذا الشأن .

سادساً  /أي إيرادات أخرى يتم حتصيلها وفقاً إلحكام القوانني واللوائح
والقرارات املنظمة لذلك.

وجيب على مجيع األعضاء سداد رسم االشرتاك السنوي اعتبارا من أول

السنة املالية للنادي وحىت موعد غايته هناية شهر فرباير من كل عام

ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً حبيث يلتزم العضو بسداد رسم

االشرتاك السنوي عن السنة املالية التالية للسنة املالية اليت يسدد فيها

وعلى أمني السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار اجمللس خالل مخسة

مادة ()49

مادة ()54

ويكون سداد االشرتاكات السنوية ابآللية اليت حيددها جملس اإلدارة .

يُعفى من دفع رسوم القبول واالشرتاك :

 .1األعضاء املؤسسون.

عشر يوماً من اتريخ صدوره خبطاب مسجل .

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي

الداخلية أو أي من قرارات جملس اإلدارة أو وقع منه ما يسيء إىل أي

 .2الرؤساء واألعضاء الشرفيون.

من نظرائه األعضاء أو من أعضاء جملس إدارة النادي أو ميس بسمعة

 .3األعضاء الرايضيون املسجلون يف االحتادات الرايضية.

النادي أو يضر مبصاحله أو ما يتلف ممتلكاته وحمتوايته أو مل يبادر إىل

 .4إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرايضية للنادي الذين ال يتقاضون

إخطار النادي بتحد يث بياانته إذا ما اطر عليها تغيري أو مىت طلب منه

 . 5من يقرر جملس اإلدارة إعفاءه من األعضاء العاملني لدعمه النادي

تثبت فيه ادانته أو ثبوت امتناعه عن احلضور بعد اخطاره بذلك خبطاب

مادايً أو معنوايً .

مسجل  ،أن يوقع عليه احدى العقوابت التالية :

أجراً أو مكافأةً من النادي ويصدر هبم قراراً من جملس اإلدارة.

مادة ()50

تُودع أموال النادي النقدية ابمسه الذى أُشهر به لدى أحد املصارف

وخيطر النادي اهليئة العامة للرايضة ابسم املصرف
املعتمدة يف الكويت ُ ،
ورقم احلساب وأبي تغيري يطرأ عليه خالل أسبوع من اتريخ حدوثه
وأسبابه .

ذلك من إدارة النادي  ،جيوز جمللس اإلدارة بعد إجراء حتقيق كتايب معه

 .1لفت نظر.
 .2إنذار.

 .3منع العضو من دخول النادي ملدة أقصاها ستة أشهر.
 .4الفصل.

وجيب اخطار العضو هبذا القرار مبوجب خطاب مسجل وذلك خالل

وجيوز للنادي االحتفاظ مببالغ سائلة ملواجهة املصروفات الدورية

سبعة أايم من اتريخ صدور هذا القرار.

والعاجلة وفقاً ملا حتدده اللوائح املالية.

وذلك مع عدم االخالل حبق النادي يف مطالبة العضو بقيمة اصالح ما

مادة ()51

أتلفه من ممتلكات النادي وحمتوايته.

أموال النادي مبا فيها املمتلكات الثابتة واملنقولة ليست ملكاً ألي عضو

ويسرى حكم هذه املادة على أعضاء جملس إدارة النادي  ،على أن

احلكومية املقدمة إىل النادي من األموال العامة .

البندين ( )2 ، 1من هذه املادة.

من أعضائه  ،وليس هلم أي حق فيها  .وتعترب أموال الدعم واإلعاانت

تقتصر العقوابت اليت توقع عليهم على العقوبتني املنصوص عليهما يف

وجيب على النادي أن ينفق أمواله فيما حيقق أغراضه  ،وله أن يستغل

أحكام عامة

وال جيوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول يف اية مضاربة مالية

مادة ()55

فائض االيرادات لضمان مورد اثبت له على أال يؤثر ذلك يف نشاطه ،

أو القيام أبي تصرف يتسبب يف خسارة أو اضرار مالية.
مادة ()52

الباب السابع
جيوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إىل أي احتاد أو هيئة رايضية خارج

دولة الكويت بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة.

جيب أن يكون للنادي مراقب حساابت معتمد ملراجعة حساابته

وال جيوز للنادي أن يستلم أو حيصل مباشرةً أو ابلواسطة أو أبي طريقة

أن يرفع تقريراً سنوايً وافياً للجمعية العمومية عن احلالة املالية للنادي.

سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة اتبعة جلهة خارجية
ً
مقرها داخل أو خارج الكويت  ،وال أن ُحي ِول بعضاً من أمواله هلذه

ومستنداته ،تعينه اجلمعية العمومية العادية وحتدد اتعابه السنوية ،وعليه
الباب السادس

كانت على أموال أو منافع يف صورة اشرتاكات أو إعاانت من أي نوع

الشكاوى والعقوابت

األشخاص أو اهليئات دون الرتخيص له بذلك  ،وذلك فيما عدا املبالغ

مادة ()53

اخلاصة بقيمة املشاركات اخلارجية ومثن الكتب واجملالت العلمية والفنية

يقدم أعضاء اجلمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إىل أمني

السر العام الذي يقوم بعرضها على جملس اإلدارة يف أول اجتماع له
للبت فيها خالل ثالثني يوماً من اتريخ تقدميها.

والرايضية وغريها مما يتصل ابلنشاط املباشر للنادي ويؤدي إىل حتقيق

أهدافه وتطوير أدائه.

وال جيوز للنادي أن يتربع من أمواله ألي جهة كانت داخل البالد أو

مادة ()60

مادة ()56

تسوية املنازعات الرايضية

خارجها إال بعد الرتخيص له بذلك.

جيب على النادي أن حيتفظ يف مقره ابلدفاتر والسجالت االدارية واملالية

الباب الثامن
ختتص اهليئة الوطنية للتحكيم الرايضي املنشأة وفقاً ألحكام القانون 87

اليت يتطلبها حسن اإلدارة ونسخ رقمية منها  ،وأن يقدمها ملن خول هلم

لسنة  2017املشار إليها تسوية كافة املنازعات الرايضية ذات الصلة

 -1سجل أبمساء أعضاء اجلمعية العمومية يتضمن على األقل اسم

واالنتخاابت وقرارات اجلمعية العمومية واليت يكون أحد أطرافها النادي

سداده االشرتاكات .

عن تطبيق هذا النظام وذلك وفقاً آللية اليت حتددها اهليئة املشار إليها مبا

القانون واللوائح االطالع عليها وعليه االحتفاظ بصفة خاصة اباليت :

العضو وسنه واتريخ انضمامه إىل النادي وعمله وعنوان سكنه  ،مع بيان

بكافة أعمال النادي املتعلقة ابألنشطة الرايضية وأموره املؤسسية
أو أايص من أعضاءه أو منتسبيه كما ختتص بنظر كافة املنازعات الناشئة

 -2دفاتر لتسجيل حماضر جلسات جملس اإلدارة واجلمعيات العمومية

يتفق وأحكام امليثاق األومليب واملعايري الدولية وتعترب أحكامها ملزمة دون

تدون هبا اتريخ االنعقاد وساعته ومكانه وأمساء احلاضرين واملتغيبني

اإلخالل ابحلق يف اللجوء إىل حمكمة التحكيم الرايضي الدولية (كاس)

وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

 -3دفاتر حساابت االيرادات واملصروفات والعهد طبقاً لألصول املالية
واملستندات املؤيدة هلا.

 -4مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات جملس اإلدارة واجلمعيات
العمومية.

مادة ()1

أحكام انتقالية

يستمر جملس اإلدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام يف

أداء أعماله حلني انتخاب جملس إدارة جديد .
مادة ()57

على النادي أن يدون امسه ورقم تسجيله وإشهاره يف مجيع دفاتره
وسجالته ومطبوعاته الورقية وااللكرتونية وتكون اللغة العربية هي

الواجبة االستخدام يف مجيع معامالت النادي وجيوز عند االقتضاء
استخدام لغة أخرى إىل جانب اللغة العربية .
مادة ()58

يوفر النادي املطالبات الالزمة لتشغيل األنظمة األلكرتونية والربامج اليت
منها

 -1نظام الرتاسل األلكرتوين

-2نظام لكافة البياانت اخلاصة ابلالعبني

-3نظام لكافة البياانت اخلاصة ابلعضوية وربطها مع األنظمة والربامج
املطابقة ابهليئة العامة للرايضة وحتتفظ اهليئة بقواعد بياانت لعضوية

اجلمعيات العمومية لألندية الرايضية ابلدولة على أن ختطر بكافة

التعديالت اليت تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات
اجلمعيات العمومية وفقاً للكشوف املعتمدة من قبل اهليئة .
مادة ()59

يف حالة حل النادي من اجلمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي

إىل اهليئة العامة للرايضة .

يف أي درجة من درجات التقاضي يف املنازعة الرايضية وفقاً للوائح
والقواعد املتعلقة ابالختصاص لدى الكاس .

مادة ()2
جتتمع اجلمعية العمومية للنادي هبيئة اجتماع عادي النتخاب أعضاء

جملس اإلدارة األول بعد إشهار هذا النظام وعلى اللجنة االنتخابية قبل

املوعد احملدد لالجتماع بثالثني يوماً توجيه الدعوة ألعضاء اجلمعية
العمومية ابإلعالن عن موعد ومكان واتريخ االنعقاد يف جريدة يومية
حملية ملدة ثالثة أايم متتالية .

مادة ()3

يقدم طلب الرتشح لعضوية جملس اإلدارة ابسم أمني السر العام من

املرشح شخصياً أو من وكيل عنه مبوجب وكالة رمسية  ،على النموذج
امل عد هلذا الغرض من النادي خالل مخسة اايم من موعد فتح ابب
الرتشح على ان يقفل ابب الرتشح قبل مخسة عشر يوما من موعد

إجراء االنتخاابت ويكون سحب طلب الرتشح على النموذج املعد هلذا
الغرض بعد سداد رسم الرتشح املقرر مبعرفة املرشح شخصياً أو من
وكيل عنه مبوجب وكالة رمسية وذلك قبل موعد إجراء االنتخاابت بثالثة

أايم على األقل وجيب على اللجنة االنتخابية أن تعلن يف لوحة إعالانت

النادي عن امساء املرشحني لعضوية جملس اإلدارة مرتني األوىل قبل
عشرة اايم على األقل والثانية قبل يومني على األقل من موعد إجراء

االنتخاابت

أ – يف حال تساوي عدد املرشحني مع عدد املقاعد املخصصة لعضوية
جملس اإلدارة يعلن فوزهم ابلتزكية .

ب -يف حال زايدة عدد املرشحني على األغلبية املطلقة يعلن فوزهم
ابلتزكية ويشكل منهم جملس إدارة النادي اجلديد استثناء من حكم املادة

رقم  33من هذا النظام على أن يتوىل هذا اجمللس الدعوة النتخاابت
تكميلية وفقاً ألحكام هذا النظام خالل ثالثة أشهر من تشكيله .

ج – يف حال قلة عدد املرشحني عن أغلبية عدد املقاعد املخصصة
لعضوية جملس اإلدارة يفتح ابب الرتشح مرة اخرى طبقاً ألحكام هذا
النظام على أن جترى االنتخاابت الواردة ابلفقرتني ب  ،ج حتت إشراف
اللجنة االنتخابية وال جيوز ملن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح

جديد لذات الدورة .

مادة ()4

يعمل أبحكام املواد االنتقالية ملرة واحدة حلني انتخاب جملس اإلدارة

األول بعد إشهار هذا النظام .

