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القـ ــدم املنعقـ ــدة لسـ ــة اخلقـ ــيس املواوـ ــق  ، 2018/4/12لتعـ ــديل

اهليئة العامة للرايضة

النظام األساسي لالحتـاد الكـوييت لكـرة القـدم والثابـت بـ مواوقـة لثـل

قرار رقم ( )10لسنة  2018م

الفيفا على التعديالت ،

بشأن إشهار النظام األساسي لالحتاد الكوييت

 كتــاب االحتــاد الكــوييت لكــرة القــدم الــوارد للهيئــة بــرقم ( /6871 ، ) 2018/4/16بطلــإ إشــهار النظــام األساســي لالحتــاد الكــوييت

لكرة القدم

لكرة القدم ،

رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرايضة

 -قرار جملس إدارة اهليئة العامة للرايضـة متقاعـ رقـم ( )24املنعقـد

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب

بتــاري  2018/4/16بشــأن املواوقــة علــى اشــهار النظــام األساســي

بعد االطالع على :
 الق ـ ــاقون رق ـ ــم ( )97لس ـ ــنة  2015بش ـ ــأن إقش ـ ــاء اهليئ ـ ــة العام ـ ــةللرايضة ،

لالحتاد الكوييت لكرة القدم ووقا أل كام القاقون  87لسنة ،2017
وبناء على ما تقتضي املصلحة العامة- .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر -

 والقاقون رقم (  )87لسنة  2017يف شأن الرايضة ، املرسوم رقم (  )254لسنة  2017بشأن تشكيل احلكومة ، املرس ــوم رق ــم (  )97لس ــنة  2018بش ــأن تع ــديل مرس ــوم تش ــكيلالوزارة وتعيننا وزيرا لإلعالم ووزيرا للدولة لشئون الشباب ،
 قـ ـرار جمل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )1383لس ــنة  2015بش ــأن تش ــكيلجملس إدارة اهليئة العامة للرايضة،
 وق ـرار (  ) 2013/370الصــادر بتــاري  ، 2013/7/23بشــأنإشهار النظام األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم ،

مادة ()1
إش ــهار النظ ــام األساس ــي لالحت ــاد الك ــوييت لك ــرة الق ــدم (املرو ــق) واملع ــدل
ووقــا أل كــام القــاقون  87لســنة  2017واملعتقــد مــه اعيت ـ العقوميــة
يل العادية املنعقدة يف  2018/4/12ومه االحتاد الدو لكرة القدم.
مادة ()2
ينش ــر ه ــتا القـ ـرار والنظ ــام األساس ــي املرو ــق بـ ـ يف اةري ــدة الرمسي ــة،
ويعقل ب اعتبارا مه اتري صدوره.

 -وقـ ـرار رق ــم ( )676لس ــنة  2013م بش ــأن إش ــهار تع ــديل النظ ــام

رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرايضة

األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم ،
 -وقـ ـرار ( )713لس ــنة  2017بش ــأن إش ــهار تع ــديل بعـ ـ

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب

أ ك ــام

حمقد انصر عبد هللا اةربي

النظام األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم ،
 كتــاب االحتــاد الــدو لكــرة القــدم امل ـ ر يف ، 2018/ 4/11وامل ـ ــتيل بتوقي ـ ـ الس ـ ــيدة  /واطق ـ ــة س ـ ــامورة ملواوق ـ ــة عل ـ ــى النظ ـ ــام
األساسي املعدل ،
 -حمضــر امتقــاع اةقعيــة العقوميــة يــل العاديــة لالحتــاد الكــوييت لكــرة

صدريف  30:رمإ 1439ه
املواوق  16:أبريل 2018م
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االحتاد الكوييت لكرة القدم

االحتاد :احتاد كرة القدم املعرتف ب مه قبل االحتاد الدو لكرة القدم

النظام األساسي2018

وعضو ب

احملتوايت

الرابطة :تنظيم اتب لالحتاد

املادة

االحتاد اإلقليقي :منظقة اتبعة لالحتاد

التعريفات

االحتاد الكوقفدرا  :جمقوعة مه االحتادات املعرتف هبا مه قبل االحتاد

 .1أ كام عامة

الدو لكرة القدم وخاضعة لنفس القارة (أو منطقة مغراوية لاثلة).

8 -1

النادي :عضو يف االحتاد (العضو يف االحتاد الدو لكرة القدم) أو

 .2العضوية

الرابطة املعرتف هبا مه قبل االحتاد.

18 -9

اإلداري:اي أعضاء جملس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واحلكام،

 .3الرئيس الفخري لالحتاد وأعضاء الشرف

واحلكام املساعديه ،واملدربني ،واملراوقني ويلهم ( ستثناء الالعبني)

19

املس ولني عه األمور الفنية والطبية واإلدارية يف االحتاد ،والرابطة،

 .4التنظيم

والنادي كتلك اي األشخاص اآلخريه امللزمني خلضوع للنظام

71-20

األساسي لالحتاد الدو لكرة القدم.

أ .اةقعية العقومية

الالعإ:العإ كرة قدم مسجل يف االحتاد.

ب .أعضاء جملس اإلدارة

اةقعية العقومية:اهليئة التشريعية والعليا يف االحتاد الكوييت لكرة القدم.

ج .الرئيس

جملس اإلدارة:اهليئة التنفيتية لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

د .مكتإ أعضاء جملس اإلدارة

العضو:أي شخصية اعتبارية مت قبوهلا يف عضوية االحتاد الكوييت لكرة

ه .اللجان الدائقة

القدم مه قبل اةقعية العقومية.

و .اهليئات األخرى

لعبة كرة القدم:لعبة كرة القدم اليت يتحكم هبا االحتاد الدو لكرة

ز .األماقة العامة

القدم ويتم تنظيقها ووقاً لقواقني اللعبة.

ح .اهليئات القضائية

ايفاب (:)IFABاجمللس التشريعي الدو لكرة القدم (.)IFAB

 .5الشئون املالية

احملاكم العادية:حماكم الدولة اليت تفصل يف النزاعات القاقوقية العامة

78-72

واخلاصة.

 .6املسابقات واحلقوق يف املسابقات واملناسبات

حمكقة التحكيم:اهليئ الوطنية للتحكيم الرايضي الدو وهي حمكقة

82-79

خاصة للعدالة مستقلة ومت أتسيسها سإ االصول ووقا للتشريعات

 .7املبارايت واملسابقات الدولية

الرايضية الوطنية وتعقل بدال مه احملكقة العادية.

85-83

كاس ():CASحمكقة التحكيم الرايضية والكائنة يف لوزان – بسويسرا

 .8أ كام هنائية

مال ظة:

88-86

 -إن اإلشارة إىل األشخاص الطبيعيني تشقل كال اةنسني ،كقا

التعريفات

تنطبق اإلشارة على املفرد وعلى اةق والعكس صحيح.

املصطلحات املدرمة أدانه حتقل املعاين التالية:

 .1أ كام عامة

كي إف إي ( :)KFAاالحتاد الكوييت لكرة القدم

مادة 1االسم ،املقر ،الشكل القاقوين

الفيفا (:)FIFA

االحتاد الدو لكرة القدم

إي إف سي ( :)AFCاالحتاد اآلسيوي لكرة القدم

 .1االحتاد الكوييت لكرة القدم منظقة أهلية خمتصة حتقل طاب
اةقعيات ،التزاماً لتشريعات املسجلة واملعقول هبا يف دولة
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الكويت .وهي يل حمددة املدة.

كرة القدم الدولية واإلشراف عليها واليت تقام داخل دولة الكويت

 .2املقر الرئيسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم يف منطقة العديلية.

ووقا للنظام األساسي ذي الصلة واللوائح اخلاصة الحتاد الدو

 .3االحتاد الكوييت لكرة القدم عضو يف االحتاد الدو لكرة القدم

لكرة القدم واالحتادات الكوقفدرالية.

واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

ط .إدارة العالقات الدولية الرايضية املتعلقة بلعبة كرة القدم قي

 .4علم االحتاد الكوييت لكرة القدم يتكون مه اللون األزرق ويف

أشكاهلا.

منتصف شعار االحتاد.

ي .استضاوة املسابقات على املستوي الدو واملستوايت األخرى.

 .5شعار االحتاد الكوييت لكرة القدم يتكون مه اللون :األخضر

ك .تنظيم كاوة األمور اخلاصة لتحكيم ومكاوحة تعاطي املنشطات

واألبي

واألمحر واألسود ويف منتصف كرة.

وتسجيل الالعبني وترخيص األقدية وورض اإلمراءات االقضباطية ومبا

 .6العلم والشعار واالختصار مسجلة قاقوقيا يف إدارة سجل

يف ذلك عه إساءة السلوك األخالقي واإلمراءات املطلوبة حلقاية

العالمات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية.

قزاهة املسابقات.

مادة  2األهداف

مادة  3احليادية واالستقاللية وعدم التقييز

أهداف االحتاد الكوييت لكرة القدم هي:

 .1االحتاد الكوييت لكرة القدم حمايد ويقا يتعلق لسياسة والديه.

أ .االستقرارية يف االرتقاء برايضة كرة القدم وتنظيقها ومراقبتها داخل

 .2يتعني أن يظل االحتاد الكوييت لكرة القدم مستقال ومين أي شكل

األراضي الكويتية يف ضوء املناوسة الشريفة وكتلك تو يد قيقها

مه أشكال التدخل السياسي يل املربر .يتعني على االحتاد الكوييت

التعليقية والثقاوية واإلقساقية خصوصا مه خالل الربامج اخلاصة

لكرة القدم إدارة ش وق ستقاللية وضقان عدم أتثر ش وق مه قبل

لشباب والتطوير.

أطراف أخرى.

ب .تنظيم مسابقات للعبة كرة القدم قي أشكاهلا على املستوى

 .3مين التقييز مه أي قوع بشكل قاط ضد دولة ،شخص بعين أو

الوطين مه خالل حتديد جماالت السلطة اليت يتم منحها ملختلف

جمقوعة مه األشخاص على أساس عرقي ،أو منسي ،أو ديين ،أو

الروابط اليت يتألف منها االحتاد بدقة وعلى النحو املطلوب.

لغوي ،أو سياسي ،أو أية صورة أخرى ويتم املعاقبة علي إليقاف أو

ج .وض اللوائح واأل كام وضقان تنفيتها.

الطرد أو بواسطة إمراءات اقضباطية.

د .محاية مصاحل أعضائ .

مادة  4ترويج العالقات الودية

ه .ا رتام النظام األساسي واللوائح والتوميهات والقرارات الصادرة

 .1يروج االحتاد الكوييت لكرة القدم لعالقات ودية بني أعضائ ،

مه قبل االحتاد الدو لكرة القدم و االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

وقوادي  ،واإلداريني والعبي يف اجملتق حتقيقا لألهداف اإلقساقية.

واالحتاد الكوييت لكرة القدم ومن اقتهاكها إلضاوة إىل قواقني اللعبة

 .2اي األشخاص واملنظقات ذات العالقة بلعبة كرة القدم ملزمون

وضقان ا رتامها مه قبل أعضائ أيضا.

لتقيد لنظام األساسي واللوائح ومبادئ اللعإ النظيف إلضاوة

و .تشجي النزاهة واألخالق واللعإ النظيف يف ضوء من كاوة

إىل مبادئ اإلخالص والنزاهة والروح الرايضية.

الطرق أو املقارسات مثل الفساد واملنشطات أو التالعإ يف قتائج

 .3على االحتاد الكوييت لكرة القدم توول اي الوسائل امل سسية

املبارايت ،والتي مه املقكه أن ي دي إىل التأثل على قزاهة املبارايت

حلل أي قزاع داخلي قد ينشأ بني األعضاء أو األقدية واإلداريني أو

واملسابقات والالعبني واإلداريني واألعضاء أو إساءة استخدام لعبة

الالعبني يف االحتاد الكوييت لكرة القدم.
 5الالعبون

كرة القدم وكرة قدم الصاالت أو الكرة الشاطئية.

مادة

ز .مراقبة كاوة املبارايت الودية واإلشراف عليها قي أشكاهلا واليت

 .1يتعني تنظيم ش ون الالعبني وشروط اقتقاهلم مه قبل جملس إدارة

تقام داخل دولة الكويت.

االحتاد الكوييت لكرة القدم ووقا للوائح االحتاد الدو لكرة القدم

ح .مراقبة لعبة كرة القدم واإلشراف عليها وكتلك كرة قدم الصاالت

احلالية اخلاصة بش ون واقتقاالت الالعبني.

والكرة الشاطئية على املستوى الوطين ومراقبة اي أشكال مبارايت

 .2يتعني تسجيل الالعبني ووقا للوائح االحتاد الكوييت لكرة القدم.
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الكوييت لكرة القدم.

 .1يلعإ االحتاد الكوييت لكرة القدم وأعضاءه لعبة كرة القدم ووقا

 .3جيإ أن يتم إرواق الطلإ لبنود اإللزامية التالية:

لقواقني اللعبة الصادرة عه ايفاب ( .)IFABوميكه وقط اليفاب

أ .قسخة عه قظام األساسي ولوائح سارية املفعول قاقوان.

( )IFABوض وتعديل قواقني اللعبة.

ب .إقرار أبق سيتقيد وميتثل دائقا للنظام األساسي ولوائح وقرارات

 .2يلعإ االحتاد الكوييت لكرة القدم وأعضائ لعبة كرة قدم

االحتاد الكوييت لكرة القدم واالحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد

الصاالت وكرة القدم الشاطئية ووقا لقواقني لعبة كرة قدم الصاالت

اآلسيوي لكرة القدم وضقان ا رتامها أيضا مه قبل أعضائ وأقديت

وقواقني كرة القدم الشاطئية .ميكه وقط لالحتاد الدو لكرة القدم

وإداري والعبي .

وض وتعديل قواقني لعبة كرة قدم الصاالت وقواقني لعبة كرة القدم

ج .إقرار أبق سيتقيد بقواقني اللعبة السارية.

الشاطئية.

د .إقراره بعدم أخت أمور التفسل وتطبيق لوائح االحتاد الدو لكرة

مادة

 7سلوك اهليئات واملس ولني

القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم واالحتاد الكوييت لكرة القدم

على اهليئات واملس ولني يف االحتاد الكوييت لكرة القدم التقيد لنظام

والقرارات والتوميهات الصادرة عه احملاكم العادية ،ما مل تنص لوائح

األساسي واللوائح والتوميهات والقرارات وقواعد األخالق لالحتاد

االحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم أو األ كام

الدو لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم واالحتاد الكوييت

اإللزامية للقواقني الوطنية على اللجوء إىل احملاكم العادية.

لكرة القدم ومراعاهتا يف أقشطتهم.

ه .إقرار عرتاو مبحكقة التحكيم املعرتف هبا مه قبل االحتاد

مادة

اللغات الرمسية

8

الكوييت لكرة القدم ومبحكقة التحكيم الرايضية الدولية يف لوزان

 .1اللغة العربية هي اللغة الرمسية لالحتاد الكوييت لكرة القدم .ويتعني

(كاس ( ))CASكقا هو حمدد يف هتا النظام األساسي.

صياية املستندات والنصوص الرمسية بتلك اللغة.

و .اإلقرار أبن يكون موق مقره وكتلك تسجيل داخل دولة

 .2اللغة العربية هي اللغة الرمسية خالل اقعقاد اةقعية العقومية.

الكويت.

 .2العضوية

ز .اإلقرار أبن يلعإ اي مبارايت الرمسية احمللية داخل دولة الكويت.

مادة

 9القبول والتعليق والعزل

ح .إقرار ي كد أن التكويه القاقوين ملقدم الطلإ يضقه ل اختاذ

 .1تقرر اةقعية العقومية قبول أو تعليق أو عزل عضو.

قرارات بصورة مستقلة عه أي هيئة خارمية.

 .2يتم منح القبول إذا استوىف املتقدم ملتطلبات االحتاد الكوييت لكرة

ط .قائقة إلداريني ،م حتديد املفوضني لتوقي م

القدم ووقا للنظام األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

اتفاقيات ملزمة قاقوان م طرف اثلث.

 .3تنتهي العضوية الستقالة أو الطرد .كقا أن خسارة العضوية ال

ي .إقرار يتعهد مبومب احلصول على مواوقة مسبقة مه االحتاد

تعفي العضو مه التزامات املالية جتاه االحتاد الكوييت لكرة القدم أو

الكوييت لكرة القدم قبل تنظيم أو املشاركة يف املسابقات واملبارايت

األعضاء اآلخريه يف االحتاد الكوييت لكرة القدم ولكنها ت دي إىل

الودية.

إلغاء اي
مادة

قوق املتعلقة الحتاد الكوييت لكرة القدم.
10

األعضاء والقبول

ق إبرام

ك .قسخة مه حمضر آخر امتقاع ةقعيت العقومية أو االمتقاع
التأسيسي.

 .1أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم هم األقدية املقبولة ضقه

مادة  11طلإ وإمراء القبول

عضوية االحتاد الكوييت لكرة القدم مه خالل اةقعية العقومية واليت

 .1يطلإ جملس اإلدارة مه اةقعية العقومية إما أن تواوق أو ال

يتم أتسيسها سإ األصول ووقا للقاقون الوطين واللوائح اخلاصة
الحتاد الكوييت لكرة القدم.
 .2جيإ أن يتقدم أي شخص قاقوين يريإ يف احلصول على عضوية
االحتاد الكوييت لكرة القدم بطلإ خطي إىل األماقة العامة لالحتاد

تواوق على مقدم الطلإ وجيإ على مقدم الطلإ أن يتكر أسباب
تقدم إىل اةقعية العقومية.
 .2حيصل العضو اةديد على قوق ووامبات العضوية عند قبول .

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون
مادة

12

قوق األعضاء
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وقرارات االحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم

 .1يتقت أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم حلقوق التالية:

واالحتاد الكوييت لكرة القدم أو الرابطة (الروابط) جيإ أن تتم إ الت

أ .املشاركة يف اةقعية العقومية لالحتاد الكوييت لكرة القدم واالطالع

وقط إىل حمكقة التحكيم أو حمكقة التحكيم الرايضية (كاس

على مدول األعقال مسبقا وأن تتم دعوت حلضور اةقعية العقومية

( ))CASيف لوزان بسويسرا وكقا هو حمدد يف النظام األساسي

خالل الوقت احملدد ولارسة قوق التصويت.

لالحتاد الدو لكرة القدم ويف هتا النظام األساسي ومين اللجوء إىل

ب .تقدمي اقرتا ات خاصة إلدرامها دول أعقال اةقعية العقومية.

احملاكم العادية بشرط أن ال ي دي ذلك إىل اقتهاك األ كام اإللزامية

ج .تقدمي املرشحني لالقتخا ت لكاوة هيئات االحتاد الكوييت لكرة

للقاقون الوطين.

القدم.

ز .إدارة ش وهنم بصورة مستقلة وضقان عدم وقوع ش وهنم اخلاصة

د .أن يتم تبليغ بش ون االحتاد الكوييت لكرة القدم عرب اهليئات

حتت أتثل أي أطراف أخرى ووقا للقادة  17مه هتا النظام.

الرمسية لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

ح .ضقان اقتخاب أو تعيني هيئاهتم ووقا إلمراء يضقه االستقاللية

ه .املشاركة يف املسابقات واألقشطة الرايضية األخرى اليت ينظقها

التامة القتخاهبم أو تعيينهم.

االحتاد الكوييت لكرة القدم.

ط .إبالغ االحتاد الكوييت لكرة القدم بشأن أي تعديل يطرأ على

و .التقت بكاوة احلقوق األخرى الواردة يف النظام األساسي ولوائح

قظام األساسي ولوائح وأي تغيل يطرأ على قائقة اإلداريني أو

االحتاد الكوييت لكرة القدم.

األشخاص املفوضني لتوقي  ،م

 .2ختض لارسة هته احلقوق لأل كام األخرى الواردة يف هتا النظام

قاقوقية م طرف اثلث.

األساسي واللوائح السارية.

ي .عدم اإلبقاء على أي صلة م أي كياانت رايضية أاي كاقت

مادة 13

التزامات األعضاء

ق إبرام اتفاقيات ملزمة بصورة

طبيعتها ما مل تكه معرتف هبا وال م األعضاء التيه مت توقيفهم أو

 .1يتعني على أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم تنفيت االلتزامات

طردهم.

التالية:

ك .التقيد مببادئ الوواء والنزاهة والروح الرايضية الطيبة كتعبل عه

أ .االلتزام التام لنظام األساسي واللوائح والتوميهات والقرارات

اللعإ النظيف مه خالل قص قاقوين.

الصادرة عه االحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم

ل .التقيد لبنود اإللزامية احملددة ووقا للقادة  10الفقرة  3خالل

واالحتاد الكوييت لكرة القدم يف اي األوقات وضقان ا رتامها مه

ورتة اقتساهبم لالحتاد.

أعضائها.

م .إدارة سجل األعضاء والتي يتعني حتديث بصورة منتظقة.

ب .ضقان اقتخاب هيئاهتا اليت تتخت القرارات (كل أرب سنوات

ن .املصادقة على النظام املتفق م متطلبات النظام األساسي لالحتاد

على األقل).

الكوييت لكرة القدم.

ج .املشاركة يف املسابقات واألقشطة الرايضية األخرى اليت ينظقها

س .االلتزام التام بكاوة الوامبات األخرى الناشئة عه النظام

االحتاد الكوييت لكرة القدم.

األساسي واللوائح األخرى اخلاصة الحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد

د .دو اشرتاكات عضويتهم.

اآلسيوي لكرة القدم واالحتاد الكوييت لكرة القدم.

ه .ا رتام قواعد اللعبة كقا قررها ايفاب ( )IFABوقواقني لعبة

 .2ي دي اقتهاك االلتزامات املتكورة أعاله مه قبل أي عضو إىل

كرة القدم الشاطئية وقواقني كرة قدم الصاالت اليت أقرها االحتاد

توقي العقو ت املنصوص عليها يف هتا النظام األساسي.
14

التعليق

الدو لكرة القدم وضقان أن يتم ا رتامها مه أعضائهم مه خالل

مادة

قص قاقوين.

 .1اةقعية العقومية هي املس ولة عه تعليق عضوية أي عضو .وم

و .اعتقاد قص قاقوين حيدد أن أي قزاع يتطلإ التحكيم ويقا خيصها

ذلك ،جيوز جمللس اإلدارة تعليق عضوية أي عضو ينتهك بشكل خطل

أو خيص أ د أعضائها ويتعلق لنظام األساسي ولوائح وتوميهات

و /أو متكرر اللتزامات أبثر ووري .يستقر التعليق ىت اقعقاد اةقعية

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون
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العقومية التالية ،إال إذا رو جملس اإلدارة تعليق العضوية قبل ذلك.

مادة

 .2يتعني أتكيد تعليق العضوية ةقعية العقومية التالية أبيلبية ثالثة

 .1يدير كل عضو ش وق اخلاصة بصورة مستقلة دون التدخل مه

أر ع أصوات املندوبني املقثلني لالعضاء احلاضريه وامل هلني

أطراف أخرى.

للتصويت .إذا مل يتم أتكيد ذلك ،يرو التعليق تلقائيا.

 .2يتعني إما اقتخاب أو تعيني هيئات األعضاء .يتعني أن ينص النظام

 .3يفقد العضو قوق عند تعليق عضويت  ،وال جيوز لبقية األعضاء

األساسي هليئات األعضاء على إمراء يضقه االستقاللية التامة

التواصل مع رايضيا وجيوز أن تفرض كل مه ةنة االقضباط وةنة

لالقتخاب أو التعيني.

األخالق عقو ت إضاوية.

 .3ال ميكه االعرتاف أبي هيئات لالعضاء مل يتم اقتخاهبا أو تعيينها

 .4يتم رمان األعضاء التيه ال يشاركون يف األقشطة الرايضية

ووقا لأل كام الواردة يف الفقرة  ،2ىت على أساس مر لي ،مه قبل

لالحتاد الكوييت لكرة القدم لسنتني متتاليتني مه التصويت يف اةقعية

االحتاد الكوييت لكرة القدم.

العقومية وال جيوز اقتخاب لثليهم أو تعيينهم إال يف ني استيفائهم

 .4ال جيوز إقرار القرارات الصادرة عه اهليئات اليت مل يتم اقتخاهبا او

لاللتزامات املتعلقة بتلك.

تعيينها ووقا للفقرة  2مه قبل االحتاد الكوييت لكرة القدم.

مادة

15

الطرد

مادة

17

18

استقاللية األعضاء وهيئاهتم

وض األقدية ،الروابط ،االحتادات اإلقليقية

 .1حيق للجقعية العقومية طرد عضو:

واجملقوعات األخرى ألقدية

أ .إذا عجز عه أداء التزامات املالية جتاه االحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .1يتعني أن تكون اي األقدية والروابط واالحتادات اإلقليقية أو أي

ب .إذا اقتهك بصورة متكررة النظام األساسي واللوائح والتوميهات

جمقوعات أخرى لألقدية املنتسبة لالحتاد الكوييت لكرة القدم اتبعة

أو القرارات الصادرة مه قبل االحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد

ومعرتف هبا مه االحتاد الكوييت لكرة القدم .له يكون هناك سوى

اآلسيوي لكرة القدم واالحتاد الكوييت لكرة القدم.

رابطة وطنية وا دة مه الدرمة األوىل يف منطقة دولة الكويت .حيدد

ج .رو قزاع ما إىل حمكقة عادية ،ستثناء يف احلاالت اليت تنص ويها

هتا النظام األساسي قطاق سلطة و قوق ووامبات هته األقدية

أو حتددها اللوائح اخلاصة الحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد

واجملقوعات .يتعني اعتقاد أقظقتهم األساسية ولوائحهم مه جملس

اآلسيوي لكرة القدم أو االحتاد الكوييت لكرة القدم أو األ كام

إدارة االحتاد الكوييت لكرة القدم .يتعني بقاء األمور املتعلقة حلكام

اإللزامية للقاقون الوطين بصفة خاصة أو األ كام اليت تنص على

واألمور التأديبية ومكاوحة املنشطات وتراخيص النادي وتسجيل

اللجوء إىل احملاكم العادية.

الالعبني ضقه االختصاص احلصري لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .2يعد ضور األيلبية (أكثر مه  )% 50مه املندوبني املقثلني

 .2يتعني على األقدية واجملقوعات املنتسبة لالحتاد الكوييت لكرة

لألعضاء امل هلني للتصويت يف اةقعية العقومية ضرورايً ليكون الطرد

القدم اختاذ كاوة قراراهتا ويقا يتعلق أبي قضااي ختص عضويتها بشكل

صحيحا ويتعني اعتقاد الطرد أبيلبية ثالثة أر ع األصوات الصحيحة

مستقل عه أي هيئة خارمية .ينطبق هتا اإللزام بغ

النظر عه

احلاضرة.

هيكلها التنظيقي.

مادة

16

االستقالة

 .3ال جيوز ألي شخص عادي أو اعتباري (مبا يف ذلك الشركات

 .1جيوز ألي عضو االستقالة مه االحتاد الكوييت لكرة القدم اعتباراً

القابضة والشركات التابعة) السيطرة يف أي ال مه األ وال على

مه اقتهاء موسم كرة القدم .ويتعني تقدمي إخطار االستقالة إىل األماقة

أكثر مه اندي أو جمقوعة إذا كان ذلك خيل بنزاهة أي مباراة أو

العامة يف موعد يايت ستة أشهر قبل اقتهاء موسم كرة القدم.

مسابقة.

 .2ال تكون االستقالة صحيحة ما مل يستويف العضو التي يريإ يف

 .3الرئيس الفخري لالحتاد وأعضاء الشرف
19

الرئيس الفخري وأعضاء الشرف

االستقالة اللتزامات املالية جتاه االحتاد الكوييت لكرة القدم واألعضاء

مادة

اآلخريه الحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .1جيوز أن متنح اةقعية العقومية لقإ الرئيس الفخري أو العضو
الفخري ألي شخص قظل خدمت اةليلة لكرة القدم.

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون
 .2يقدم جملس اإلدارة هته الرتشيحات.
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لالحتاد الكوييت لكرة القدم .يكون للجقعية العقومية اليت تنعقد

 .3جيوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري املشاركة يف امتقاع

قتظام و دها سلطة اختاذ القرارات.

اةقعية العقومية واملناقشات ولكه ال حيق هلم التصويت.

 .2اةقعية العقومية قد تكون اعية عقومية عادية أو يل عادية.

التنظيم

 .3يتعني تشكيل اةقعية العقومية لالحتاد الكوييت لكرة القدم ووقا

مادة

20

ملبادئ الدميقراطية النيابية ويتعني األخت يف االعتبار أمهية املساواة بني

هيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم

 .1اةقعية العقومية هي اهليئة العليا والتشريعية.

اةنسني يف كرة القدم.

 .2جملس اإلدارة هو اهليئة التنفيتية.

 .4يدير الرئيس أعقال اةقعية العقومية ووقا للتعليقات الدائقة

 .3جيإ على اللجان الدائقة وامل قتة أن تقدم االستشارة وتساعد

الصادرة عنها.

جملس اإلدارة يف أداء وامبات  .مهام اللجان وتكوينها وعقلها حمددة يف

 .5جيوز للجقعية العقومية تعيني مراقبني له يشاركون يف اةقعية

هتا النظام األساسي و /أو اللوائح اخلاصة اليت يضعها جملس اإلدارة.

العقومية بدون أن حيق هلم املناقشة أو التصويت.

 .4األماقة العامة هي اهليئة اإلدارية.

 .6جيوز للرؤساء الفخريني واألعضاء الفخريني

 .5اهليئات القضائية هي ةنة االقضباط وةنة األخالق وةنة

اةقعية العقومية واملشاركة يف املناقشات ولكه ال حيق هلم التصويت.
22

ضور امتقاع

االستئناف.

مادة

 .6هيئة ترخيص النادي هي اهليئة املس ولة عه قظام ترخيص النادي

 .1تتألف اةقعية العقومية مه مندوب وا د عه كل عضو مه

داخل االحتاد الكوييت لكرة القدم.

األربعة عشر عضوا لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .7اللجنة االقتخابية هي اهليئة املس ولة عه تنظيم العقلية االقتخابية

 .2جيإ أن ينتقي املندوبون للعضو التي ميثلوق وأن يتم تعيينهم أو

واإلشراف عليها.

اقتخاهبم مه اهليئة املختصة لتلك العضو ووقا للقادة  17مه هتا

 .8يتعني اقتخاب أو تعيني هيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم مه

النظام األساسي ،كقا جيإ عليهم تقدمي ما يثبت ذلك عند طلب .

قبل اةهاز املختص الحتاد الكوييت لكرة القدم قفس بدون أي أتثل

 .3لكل مندوب صوت وا د يف اةقعية العقومية .وحيق للقندوبني

خارمي ووقا لإلمراءات املتكورة يف هتا النظام األساسي .وجيإ أن

احلاضريه وقط التصويت ،وال جيوز التصويت لوكالة أو مبومإ كتاب.

ال يكون قد مت اهتام أعضاء اهليئات إلداقة مسبقا بسبإ ارتكاب

 .4جيإ أن يشارك جملس اإلدارة واألمني العام يف اةقعية العقومية

أي مناية لا جيعلهم يل م هلني لشغل املقعد.

بدون قوق التصويت ،وال جيوز تعيني أعضاء جملس اإلدارة ،خالل

.9جيإ على أي عضو هبيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم االقسحاب

الدورة االقتخابية ،كقندوبني للجقعية العقومية.

مه املناقشة ومه اختاذ القرار يف الة ومود أي خماطر أو ا تقال

مادة

ومود تضارب يف املصاحل .كقا ينبغي أن يكون أعضاء اهليئات

متتلك اةقعية العقومية السلطات التالية:

الحتاد الكوييت لكرة القدم على دراية ال سيّقا أل كام ذات الصلة
بقواعد األخالق التابعة لالحتاد الدو لكرة القدم بشأن تضارب

أ .إقرار أو تعديل النظام األساسي والتعليقات الدائقة للجقعية
العقومية.

املصاحل وااللتزام هبا وتعديل سلوكهم عند الضرورة (على سبيل املثال

ب .تعيني ثالثة أعضاء لتدقيق حمضر االمتقاع واعتقاد حمضر

االمتناع عه تنفيت مهامهم ،أو إخطار رئيس اجمللس يف الة التضارب

االمتقاع السابق.

احملتقل يف املصاحل وما شاب ذلك).

ج .اقتخاب أو عزل الرئيس ،انئإ الرئيس ،عضو (أعضاء) جملس

مادة

د .اقتخاب أو عزل رئيس جملس اإلدارة ،انئإ رئيس جملس اإلدارة

تعريف وتشكيل اةقعية العقومية

 .1اةقعية العقومية هي االمتقاع التي يلتقي وي

جماالت السلطة

اإلدارة و /أو جملس اإلدارة لكامل.

أ .اةقعية العقومية
21

23

املندوبون واألصوات

قتظام كاوة

أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم ،وميثل السلطة العليا والتشريعية

وأعضاء اهليئات القضائية بناء على توصية جملس اإلدارة.

ه .اقتخاب أو عزل أعضاء اللجنة االقتخابية بناء على توصية جملس
اإلدارة.

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون
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و .اقتخاب أو عزل أعضاء ةنة التدقيق واالمتثال بناء على توصية

مادة

جملس اإلدارة.

 .1القرار التي يتطلإ التصويت علي  ،يتم مه خالل رو األايدي

ز .تعيني مدققني.

أو احلساب اإللكرتوين .إذا مل يعط رو األايدي قتيجة أبيلبية واضحة

ح .تعيني مراقيب احلسا ت اخلارميني املستقلني.

لصاحل القرار ،ويتم التصويت ملناداة على احلضور سإ الرتتيإ

ط .اعتقاد البياانت املالية.

األ دي.

ي .اعتقاد امليزاقية.

 .2ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك ،تكون أيلبية (أكثر

ك .اعتقاد تقرير النشاط.

مه  )% 50األصوات السارية كاوية لكي يصبح التصويت صحيحا.

ل .اعتقاد مدققي احلسا ت املستقلني واخلارميني بناء على اقرتاح

أما ورقة التصويت الفارية أو األصوات اإللكرتوقية يل السارية تق

جملس اإلدارة.

حتت بند االمتناع عه التصويت وله يتم ا تساهبا يف األيلبية.

م .حتديد اشرتاكات العضوية بناءً على توصية جملس اإلدارة.

مادة

25

26

قرارات اةقعية العقومية

االقتخا ت

ن .اختاذ القرار ،عند تسقية جملس اإلدارة ،مبنح لقإ رئيس وخري

 .1جيإ أن جتري االقتخا ت سإ املركز ،وجيإ عقدها القرتاع

أو عضو وخري.

السري.

س .قبول أو تعليق أو طرد عضو.

 .2جيإ أن جترى اقتخا ت االحتاد الكوييت لكرة القدم ووقا للقاقون

ع .إلغاء أو التفوي

عضو وا د أو أكثر مه جملس االحتاد الكوييت

االقتخايب لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

لكرة القدم.

 .3تعد أيلبية األصوات الصحيحة (أكثر مه  )% 50ضرورية

ف .ل االحتاد الكوييت لكرة القدم.

القتخاب الرئيس .يف ال ومود أكثر مه مرشحني اثنني ملنصإ

ص .مترير القرارات بناءً على طلإ عضو ما ووقا هلتا النظام
األساسي.

الرئيس ،يتم استبعاد التي حيصل على العدد األقل مه األصوات يف

مادة

24

النصاب القاقوين للجقعية العقومية

االقرتاع التا

ىت يبقى مرشحان وقط.

 .4ويقا يتعلق قتخاب رئيس جملس اإلدارة وانئإ رئيس جملس

 .1ال تسري قرارات اةقعية العقومية إال يف الة ضور األيلبية

اإلدارة وأعضاء كاوة اهليئات األخرى الحتاد الكوييت لكرة القدم،

(أكثر مه  )% 50مه املندوبني املقثلني لالعضاء امل هلني

يتعني اقتخاب املرشح (املرشحني) التي حيصل (حيصلون) على أكثرية

للتصويت ،ما مل ينص النظام األساسي على خالف ذلك.

األصوات ويقا يتعلق ملقعد (املقاعد) الشايرة.

 .2يف ال عدم اكتقال النصاب القاقوين ،يتعني اقعقاد االمتقاع

 .5يف الة تساوي األصوات ،يتعني إمراء االقرتاع ىت يتم اقتخاب

التا للجقعية العقومية بعد سبعة أايم مه االمتقاع األول وبنفس

املرشح املعين ووقا لإلمراء احملدد يف النظام الساري.

مدول األعقال.

مادة

 .3ال يكون النصاب القاقوين مطلو ً لالمتقاع الثاين للجقعية

 .1جيإ عقد اةقعية العقومية العادية كل سنة.

العقومية إال أذا تطلإ أي بند مدرج على مدول األعقال اقرتاح
تعديل النظام األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم واقتخاب أو عزل
الرئيس أو اقتخاب أو عزل انئإ الرئيس وأعضاء جملس اإلدارة (مبا
يف ذلك عزل كامل أعضاء جملس اإلدارة) أو عزل عضو أو أكثر مه
أعضاء إ دى هيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم أو طرد عضو مه
االحتاد الكوييت لكرة القدم أو ل االحتاد الكوييت لكرة القدم.

27

اةقعية العقومية العادية

 .2حيدد جملس اإلدارة املكان والزمان .ويتومإ إخطار األعضاء
خطيّا قبل  45يوماً مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية على األقل.
يتعني على األمني العام صياية مدول األعقال بناء على اقرتا ات
مه جملس اإلدارة واألعضاء .يتعني إرسال أي اقرتاح يريإ عضو ما
يف تقدمي للجقعية العقومية إىل األماقة العامة خطيا م شرح مومز
قبل  35يوما على األقل مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية.

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون
 .3يتعني تومي الدعوة الرمسية خطياً قبل  14يوماً على األقل مه
اتري اقعقاد اةقعية العقومية .كقا جيإ أن تضقه هته الدعوة
مدول األعقال وتقرير النشاط والبياانت املالية وكتلك تقرير مدققي
احلسا ت وأي واثئق أخرى ذات عالقة.
مادة

28

مدول أعقال اةقعية العقومية العادية

 .1ينبغي أن يتضقه مدول أعقال اةقعية العقومية البنود اإللزامية
التالية (مه خالل التسلسل الزمين):
أ .إعالن أبن اةقعية العقومية منعقدة ومت تشكيلها ووقا للنظام
األساسي لالحتاد الكوييت لكرة القدم.
ب .اعتقاد مدول األعقال.
ج .خطاب مه الرئيس.
د .تعيني ثالثة أعضاء لتدقيق حمضر االمتقاع.
ه .تعيني ثالثة مشروني للعقلية االقتخابية.
و .تعليق أو طرد األعضاء (يف الة تطبيق ذلك).
ز .اعتقاد حمضر امتقاع اةقعية العقومية السابق.
ح .اعتقاد تقرير النشاط (يتضقه األقشطة منت اةقعية العقومية
السابقة).
ط .تقدمي امليزاقية العقومية اجملقعة واملدققة وبيان األر ح واخلسائر.
ي .اعتقاد البياانت املالية.
ك .اعتقاد امليزاقية.
ل .التصويت على مقرت ات التعديالت على النظام األساسي
والتعليقات الدائقة للجقعية العقومية (يف الة تطبيق ذلك).
م .مناقشة املقرت ات املقدمة مه األعضاء وجملس اإلدارة ووقا
لإلمراء احملدد يف الفقرة  1أعاله.
ن .تعيني مدققني سا ت مستقلني (يف الة تطبيق ذلك) بناء على
اقرتاح جملس اإلدارة.
س .عزل شخص أو هيئة (يف الة تطبيق ذلك).
ع .اقتخاب الرئيس وانئإ الرئيس وأعضاء جملس اإلدارة (يف الة
تطبيق ذلك).
ف .اقتخاب أعضاء اهليئات القضائية (يف الة تطبيق ذلك)
ص .اقتخاب أعضاء اللجنة االقتخابية (يف الة تطبيق ذلك).
ق .اقتخاب أعضاء ةنة التدقيق واالمتثال (يف الة تطبيق ذلك).
ر .القبول للعضوية (يف الة تطبيق ذلك).
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 .3ال جيوز للجقعية العقومية اختاذ قرار أبي شأن يل متكور يف
مدول األعقال.
 .4جيوز تغيل مدول أعقال اةقعية العقومية العادية ،بشرط ضور
ثالثة أر ع املندوبني املقثلني لالعضاء احلاضريه أو أكثر يف اةقعية
العقومية وامل هلني للتصويت ومواوقتهم على ذلك.
مادة

29

اةقعية العقومية يل العادية

 .1جيوز جمللس اإلدارة عقد اعية عقومية يل عادية يف أي وقت.
ويض جملس اإلدارة مدول أعقال اةقعية العقومية يل العادية.
 .2يف الة عقد اةقعية العقومية يل العادية مه قبل جملس اإلدارة،
يقوم جملس اإلدارة إبشعار أعضاء اجمللس ملكان والتاري ومدول
األعقال قبل  14يوما على األقل مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية
يل العادية.
 .3جيإ أن يعقد جملس إدارة اةقعية العقومية يل العادية إذا
تقدمت أيلبية (أكثر مه  )٪50مه املندوبني التيه ميثلون أعضاء
االحتاد الكوييت لكرة القدم هبتا الطلإ كتابةً .وجيإ أن يتضقه
الطلإ حتديد بنود مدول األعقال ،كقا جيإ أن تنعقد اةقعية
العقومية يل العادية خالل  14يوماً مه اتري الطلإ .وإذا مل يتم
عقدها ويحق للقندوبني التيه ميثلون األعضاء التيه طلبوها أن
يعقدوها أبقفسهم ،وكقالذ أخل ميكه هل الء املندوبني املقثلني
لالعضاء أن يطلبوا املساعدة مه االحتاد الدو لكرة القدم واالحتاد
اآلسيوي لكرة القدم.
 .4يف الة اقعقاد اةقعية العقومية يل العادية بناء على طلإ
األعضاء ،يتعني إخطار األعضاء ملكان والزمان ومدول األعقال قبل
 7أايم مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية يل العادية .جيإ أن حيتوي
مدول األعقال على النقاط اليت أاثرها األعضاء الطالبني لعقد اةقعية.
 .5ال جيوز تعديل مدول أعقال اةقعية العقومية يل العادية.
مادة

30

اةقعيات العقومية االقتخابية

يف الة إمراء اقتخا ت جمللس اإلدارة أو منصإ الرئيس أو انئإ
الرئيس يف اعية عقومية ،تطبق املواعيد النهائية واإلمراءات التالية:
(أ) إذا كاقت اةقعية العقومية االقتخابية هي اعية عقومية عادية:
 )1يتم إخطار األعضاء القتخا ت قبل  45يوما على األقل مه
اتري اقعقاد اةقعية العقومية العادية.
 )2على األعضاء تقدمي ترشيحاهتم للقنصإ (للقناصإ) الشايرة
قبل  35يوما على األقل مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية العادية؛

الكويت اليوم ملحق العدد  1388السنة الرابعة والستون

الثالاثء  1شعبان  1439هـ 2018/4/ 17 -م

11
32

 )3يتم إرسال الدعوة الرمسية للجقعية العقومية العادية اإلقتخابية إىل

مادة

األعضاء قبل  14يوماً على األقل مه اتري اقعقاد اةقعية العقومية

يتوىل األمني العام املس ولية عه تسجيل حمضر االمتقاع يف اةقعية

املتكورة.

العقومية ،ويتعني مرامعة حمضر االمتقاع مه قبل األعضاء املعينني يف

(ب) إذا كاقت اةقعية العقومية االقتخابية هي اعية عقومية يل

اةقعية العقومية مث اعتقاده بصورة هنائية يف االمتقاع التا للجقعية

عادية يعقدها جملس اإلدارة ،وإن املواعيد النهائية ذات الصلة يف

العقومية.

املادة  29الفقرة  2أعاله تستبدل مبا يلي:

مادة

 )1يتم إخطار األعضاء مبكان واتري اةقعية العقومية يل العادية

تدخل القرارات اليت يتم متريرها مه قبل اةقعية العقومية يز التنفيت

االقتخابية قبل  30يوما مه موعد اقعقاد اةقعية العقومية املتكورة.

ألعضائها ووراً مه اتري اقتهائها ،ما مل ينص خالف ذلك يف هتا النظام

 )2يقدم األعضاء ترشيحاهتم لشغل للقنصإ الشاير قبل  20يوما

األساسي أو إذا مل تقرر اةقعية العقومية موعدا آخر لسراين القرار.

مه اتري اةقعية العقومية املتكورة.

ب .جملس اإلدارة

33

تواري سراين القرارات

 )3يتم إرسال الدعوة الرمسية للجقعية العقومية يل العادية االقتخابية

مادة

إىل األعضاء قبل سبعة أايم مه موعد اقعقاد اةقعية العقومية

 .1يتألف جملس اإلدارة مه:

املتكورة .جيإ أن تتضقه هتا الدعوة مدول األعقال وأي واثئق

 رئيس اإلحتاد الكوييت لكرة القدم

أخرى ذات صلة.

 انئإ لرئيس اإلحتاد الكوييت لكرة القدم

(ج) إذا كاقت اةقعية العقومية االقتخابية هي اعية عقومية يل

 عضو منتخإ للققعد النسائي اإللزامي ووقا للقادة  35الفقرة 3

عادية تعقد بناء على طلإ األعضاء ،وإن املواعيد النهائية ذات

والفقرة .5

الصلة يف املادة ( )29الفقرة  3أعاله يتم إلغاؤها واستبداهلا ملادة

 12 عضو آخر

 30الفقرة (ب) أعاله.

 .2يتم اقتخاب الرئيس وانئإ الرئيس وأعضاء جملس اإلدارة بصورة

مادة

31

تعديالت على النظام األساسي والتعليقات

34

حماضر االمتقاع

التشكيل

مستقلة سإ املبادئ الدميقراطية مه قبل اةقعية العقومية سإ

الدائقة للجقعية العقومية

املنصإ وووقا لأل كام املنصوص عليها يف هتا النظام األساسي وال

 .1اةقعية العقومية مس ولة عه تعديل النظام األساسي والتعليقات

جيوز متثيل عضو االحتاد الكوييت لكرة القدم يف جملس اإلدارة بواسطة

الدائقة للجقعية العقومية.

أكثر مه لثل وا د يف آن وا د ،ستثناء املرشحة املنتخبة للققعد

 .2جيإ تقدمي شر ا خمتصرا بشأن أي مقرت ات بتعديل النظام

النسائي اإللزامي.

األساسي خطيا إىل األماقة العامة سواء كان هتا املقرتح مقدما مه

 .3يكون تكليف الرئيس وانئإ الرئيس وأعضاء جملس اإلدارة ملدة

عضو اةقعية العقومية أو مه جملس اإلدارة ويكون االقرتاح املقدم

أرب سنوات .ويبدأ تكليفهم بعد اقتهاء اةقعية العقومية اليت

مه مندوب ميثل عضو صحيحا بشرط مت دعق خطيا مه قبل

اقتخبتهم.

عضويه مندوبني ميثلون أعضاء آخريه على األقل.

 .4ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يكون يف الوقت قفس عضواً يف

 .3ىت يكون التصويت على تعديل النظام األساسي والتعليقات

هيئة قضائية يف االحتاد الكوييت لكرة القدم أو ةنة االقتخا ت أو

الدائقة للجقعية العقومية صحيحاً ،يتعني

ضور (ثالثة أر ع

ةنة اإلستئناف اإلقتخابية أو ةنة التدقيق واالمتثال.
35

ترشيح واقتخاب أعضاء جملس اإلدارة

املندوبني املقثلني لالعضاء امل هلني للتصويت.

مادة

 .4ال يتم إقرار تعديل النظام األساسي أو التعليقات الدائقة

 .1جتري االقتخا ت ألي منصإ يف جملس اإلدارة ووقاً للقادة 26

للجقعية العقومية إال مبواوقة ثالثة أر ع املندوبني املقثلني لالعضاء

مه هتا النظام األساسي والقاقون االقتخايب لالحتاد الكوييت لكرة

احلاضريه وامل هلني للتصويت.

القدم.
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 .2يرشح املرشحون عه طريق العضو املعين يف االحتاد الكوييت لكرة

مناصإ جملس اإلدارة ،يقوم مكتإ جملس اإلدارة بعقد اعية عقومية

القدم ووقا إلمراءات الرتشيح املعقول هبا على مستوى األقدية

يل عادية القتخاب بديل لفرتة اجمللس املتبقية .ويف الة وقد مكتإ

األعضاء .عند اإلعالن عه االقتخا ت ملقعد يف جملس اإلدارة ،جيإ

جملس اإلدارة النصاب املطلوب ،يقوم األمني العام بعقد اةقعية

على كل عضو بدء إمراء الرتشيح الداخلي للقرشحني وإبالغ

العقومية يل العادية .وتطبق املادة  30مه هتا النظام األساسي.

أعضائ على الفور (على سبيل املثال ،عه طريق لو ة إعالانت

 .8يتعني اعتبار املركز شايرا يف الة الوواة أو اإلعاقة الدائقة أو يف

النادي العضو) .عند تقدمي مرشحي إىل األمني العام ووقا للقادة 30

الة عدم مشاركة عضو جملس اإلدارة يف ( )3امتقاعات متعاقبة

أعاله ،جيإ على العضو استخدام النقوذج املعد هلتا الغرض وإرواق

جمللس اإلدارة.

اي الواثئق اليت تثبت أن كل مه مرشحي يفي مبعايل الرتشيح على

 .9يف ال عدم ترشيح النادي العضو يف االحتاد الكوييت لكرة القدم

النحو املنصوص علي يف هتا النظام األساسي .

أي مرشح يف اقتخا ت جملس اإلدارة يف الوقت املناسإ كقا هو

 .3يرشح كل اندي عضو عدد ال يقل عه اثنني مه املرشحني ملقعده

منصوص علي يف املادة  ، 30وسيتم مصادرة ق يف أن يكون ل

يف جملس اإلدارة .وجيإ أن تكون أي مه املرشحات للققعد النسائي

لثالً يف جملس اإلدارة ىت الدوره االقتخابي القادمة جمللس اإلدارة،

اإللزامي مدعوم مه ثالثة أقدية أعضاء على األقل.

ويف هته احلالة  ،سيتم إققاص عدد أعضاء جملس اإلدارة وو ًقا لتلك.

 .4يشرتط يف كل مه يرشح قفس لعضوية جملس إدارة االحتاد:

إذا قام العضو بتسقية مرشح ( )1وا د وقط القتخا ت جملس

أ .أن يكون كوييت اةنسية.

اإلدارة خالل املدة احملدده يف املادة  ،30وإن ق يف أن يكون لثالً
ىت الدوره االقتخابي املقبلة جمللس

ب .أن يكون اتبعا للعضو التي قام برتشيح املرشح ،ستثناء عضو

يف جملس اإلدارة سيتم مصادرت

املقعد النسائي اإللزامي.

اإلدارة ،ما مل تقرر اةقعية العقومية لالحتاد الكوييت لكرة القدم

ج .أن ال يكون عقره أقل مه ( )30سنة وال أكثر مه ( )70سنة يف

السقاح قتخاب ذلك املرشح أبيلبية تزيد عه  ٪50مه األصوات

توقيت الرتشيح.

احلاضرة .وم ذلك ،إذا مل يتم اقتخاب املرشح عه ذلك النادي،

د .أن يكون ل اهتقام كبل بلعبة كرة القدم.

وسيتم ختفي

ه .مل يسبق احلكم علي بعقوبة مناية أو منحة يف مرمية خملة

 .10يتم إمراء االقتخا ت ووقاً للرتتيإ التا  :أوالً ،تنتخإ اةقعية

لشرف أو األماقة ووقا للقاقون الكوييت ما مل يكه قد رد اعتباره.

عدد أعضاء جملس اإلدارة وو ًقا لتلك.

 .5تنتخإ اةقعية العقومية امرأة وا دة مه بني املرشحات عقالً

عضوا وا ًدا يف جملس اإلدارة مه املرشحني املقرت ني مه كل
العقومية ً
اندي عضو .اثقيا ،تنتخإ اةقعية العقومية مقعد النسائي اإللزامي.

ملادة  35الفقرة  3لشغل مقعد النسائي اإللزامي .يتم اقتخاب

بعد ذلك ،تنتخإ اةقعية العقومية الرئيس وانئإ الرئيس مه بني

املرشحة اليت حتصل على أكرب عدد مه األصوات ويقا يتعلق مبقعد

املرشحني املنتخبني ووقا للقادة  26وقره  3مه هتا النظام األساسي.
مادة

36

االمتقاعات

أعضاء يف
النسائي اإللزامي ،ويكون املرشحون املنتخبون اآلخرون
ً
جملس اإلدارة.

 .1جيإ أن جيتق جملس اإلدارة مرة على األقل كل ثالثة أشهر.

 .6يف الة تساوي األصوات على املقعد النسائي اإللزامي ،يتم

 .2يقوم الرئيس لدعوة لعقد االمتقاعات .ويف الة تقدمي %50

إمراء اقرتاع مديد ،ومه تتحصل على أقل عدد مه األصوات

مه أعضاء جملس اإلدارة طلبا لعقد امتقاع ،يقوم الرئيس لدعوة

تستبعد مه االقرتاع الثاين ىت يتبقى مرشحتني اثنتني وقط .املرشح

لعقد االمتقاع خالل  14يوما .مدول أعقال ذلك اإلمتقاع جيإ

اليت حتصل على أكرب عدد مه األصوات تنتخإ عضوا يف املقعد

أن يتضقه البنود اليت أاثرها األعضاء الداعيني لإلمتقاع .يف الة

النسائي اإللزامي .

عدم قيام الرئيس لدعوة لعقد االمتقاع املطلوب يف املوعد النهائي

 .7يف الة ما إذا خال منصإ أو اقل مه  %50مه مناصإ جملس

احملدد املتكور أعاله ،يتعني على األعضاء اآلخريه مبجلس اإلدارة

اإلدارة ،يتعني على جملس اإلدارة عقد اعية عقومية يل عادية ألمل

عقد االمتقاع أبقفسهم.

اقتخاب البديل لفرتة املنصإ املتبقية .إذا خال أكثر مه  %50مه

 .3يقوم الرئيس إبعداد مدول األعقال ،وحيق لكل عضو مه أعضاء
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جملس اإلدارة اقرتاح بنود إلدرامها ضقه مدول األعقال .ويتعني

م .ضقان تطبيق النظام األساسي واعتقاد الرتتيبات التنفيتية

على أعضاء جملس اإلدارة تقدمي النقاط اليت يريبون يف إدرامها ضقه

الضرورية لتطبيقها.

مدول األعقال خالل االمتقاع إىل األماقة العامة يف موعد أقصاه

ن .ويقا عدا اهليئات القضائية ،وةنة التدقيق واإلمتثال واللجنة

 14يوما قبل اتري االمتقاع .وجيإ إرسال مدول األعقال إىل

االقتخابية ،جيوز عزل شخص أو هيئة (مه هيئات االحتاد الكوييت

أعضاء جملس اإلدارة قبل االمتقاع بسبعة أايم على األقل.

لكرة القدم) بصورة م قتة ووقاً للقادة  40مه هتا النظام األساسي،

 .4يشارك األمني العام يف امتقاعات جملس اإلدارة على أساس

ىت اقعقاد اةقعية العقومية املقبلة.
مهام انشئة خارج قطاق سلطت إىل هيئات أخرى مه

استشاري .ويف الة عدم متكه األمني العام مه ضور االمتقاع،

س .تفوي

جيوز ل تعيني لثال ل حلضوراالمتقاع قيابة عن  ،وخيض ذلك إىل

هيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم أو أطراف اثلثة.

مواوقة جملس اإلدارة.

ع .جيوز ل تعيني مراقبني ميكنهم املشاركة يف اةقعية العقومية بدون

 .5ال جيوز عقد امتقاعات جملس اإلدارة علنا .وم ذلك ،ميكه

احلق يف املناقشة أو التصويت.

جمللس اإلدارة دعوة أطراف اثلثة للحضور واملشاركة يف طرح اآلراء

مادة

وقط مبواوقة جملس اإلدارة دون أي ق للتصويت.

 .1ال جيوز جمللس اإلدارة مناقشة أي مسألة إال حبضور ما يزيد عه

مادة

37

سلطات جملس اإلدارة

38

القرارات

 %50مه أعضائ .

يتعني على جملس اإلدارة:

 .2يتم اختاذ القرارات يف جملس اإلدارة أبيلبية (ما يزيد عه )%50

أ .إصدار القرارات يف كل املوضوعات اليت ال تدخل ضقه اختصاص

مه االصوات الصحيحة .ويف الة تساوي األصوات ،رمح اةاقإ

اةقعية العقومية أو يل احملجوزة قاقوقيا ةهات أخرى أو خاضعة هلتا

التي وي الرئيس وال يسقح لتصويت مبومإ تفوي

النظام األساسي.

 .3جيإ اقسحاب أي عضو مه أعضاء جملس اإلدارة مه املناقشة

ب .التحضل والدعوة المتقاع اةقعية العقومية العادية ويل العادية

ومه اختاذ أي قرار عند ا تقال وقوع تضارب يف املصاحل ،كقا هو

لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

مبني يف املادة  20مه هتا النظام األساسي.

ج .تعيني رئيس وانئإ رئيس وأعضاء اللجان الدائقة.

 .4تدون القرارات املتختة يف حماضر االمتقاع.

د .تقدمي التوصي للجقعية العقومية لتعيني أعضاء اللجان القضائية

 .5تدخل القرارات املتختة مه قبل جملس اإلدارة يز التنفيت وورا،

واللجان املستقل .

ما مل يقرر جملس اإلدارة خالف ذلك.

ه .ميكه إقرار ووض اللجان امل قتة يف الة الضرورة يف أي وقت.

مادة

و .إعداد لوائح تنظيم اللجان الدائقة وامل قتة.

 .1جيوز للجقعية العقومية عزل شخص أو هيئة (مه هيئات االحتاد

ز .تعيني أو عزل األمني العام بناء على اقرتاح مه الرئيس.

الكوييت لكرة القدم) .جيوز جمللس اإلدارة وأي عضو مه أعضاء

ح .اقرتاح مدققي سا ت مستقلني وخارميني للجقعية العقومية.

االحتاد الكوييت لكرة القدم إدراج طلإ عزل شخص أو هيئة على

ط .تعيني البدالء للققاعد الشايرة يف اهليئات القضائية أو ةنة

مدول أعقال اةقعية العقومية التالية .جيوز جمللس اإلدارة عزل

التدقيق واالمتثال ىت موعد اقعقاد اةقعية العقومية التالية.

شخص أو هيئة م قتا عدا اهليئات القضائية ،وةنة التدقيق واملقاثلة

ي .صياية اللوائح اليت تنظم شروط املشاركة ومرا ل املسابقات اليت

واللجنة االقتخابية .ميكه ألي عضو مه أعضاء جملس اإلدارة تقدمي

يتم تنظيقها مه قبل االحتاد.

اقرتاح إبدراج هتا العزل يف مدول أعقال امتقاع جملس اإلدارة أو

ك .تعيني مدريب وإداري املنتخبات والفنيني اآلخريه.

اةقعية العقومية.

ل .املواوقة على اللوائح اليت تقر كيفية تنظيم االحتاد الكوييت لكرة

 .2جيوز ألي عضو طلإ عزل شخص أو هيئ ووقا لنصوص املواد

القدم داخليا.

39

أو كتاب.

عزل شخص أو هيئة

 27و  29مه هتا النظام.
 .3يتعني أن يكون اقرتاح العزل مسبباً ،ويتم إرسال إىل أعضاء جملس
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اإلدارة و /أو أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم م مدول األعقال.

حتقيق األهداف املتكورة يف هتا النظام األساسي.

 .4حيق للشخص أو اةهة املعنية التحدث للدواع عه قفس أو

ج .مراقبة عقل األماقة العامة.

قفسها.

د .العالقات بني االحتاد الكوييت لكرة القدم وأعضائ واالحتاد الدو

 .5يتم اختاذ قرار العزل مه خالل االقرتاع السري .ولتقرير القرار،

لكرة القدم واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم واةهات الرمسية واملنظقات

يشرتط مواوقة أيلبية ثلثي عدد أصوات املندوبني احلاضريه واملقثلني

األخرى.

لالعضاء امل هلني للتصويت.

 .3جيوز للرئيس وقط اقرتاح تعيني أو عزل األمني العام.

 .6جيإ إعفاء الشخص أو اةهة اليت مت عزهلا (م قتا) مه املهام

 .4يتعني على الرئيس ترأس امتقاعات اةقعية العقومية وجملس

املوكلة إلي وورا.

اإلدارة وامتقاعات مكتإ جملس اإلدارة وتلك اللجان اليت يعني

 .7عزل جملس اإلدارة وأي مه أعضائ يتم حتديدا ووقا أل كام

عليها كرئيس.

املادة  40مه هتا النظام األساسي.

 .5يكون للرئيس ق التصويت العادي يف جملس اإلدارة وعندما

مادة

40

عزل جملس اإلدارة وأي مه أعضائ

تكون األصوات متساوية وإن صوت يكون مرمحا.

 .1جيوز للجقعية العقومية عزل الرئيس وانئإ الرئيس وعضو

 .6يف الة يياب الرئيس أو عدم توامده ،حيل حمل انئإ الرئيس.

(أعضاء) جملس اإلدارة و /أو جملس اإلدارة لكامل.

 .7يتعني اعتبار خلو منصإ الرئيس يف الة عدم املشاركة يف عدد

 .2جيوز جمللس اإلدارة إدراج عزل أي مه أعضائ يف مدل األعقال

حمدد بـثالث ( )3امتقاعات متعاقبة جمللس اإلدارة بدون سبإ

لعقد اعية عقومية .ال جيوز جمللس اإلدارة عزل أي مه أعضائ

مناسإ.

م قتاً .وجيوز ألي عضو مه أعضاء جملس اإلدارة تقدمي اقرتاح العزل

 .8يف الة ما إذا أصبح منصإ الرئيس شايراً ،حيل حمل انئإ

دول األعقال للجقعية العقومية .يتعني اختاذ قرار إدراج العزل يف

الرئيس ىت االمتقاع التا للجقعية العقومية .وجيإ على اةقعية

مدول األعقال ووقا للقادة .38

العقومية اقتخاب رئيس مديد لفرتة املنصإ املتبقية.

 .3جيوز ألي عضو طلإ عزل جملس اإلدارة أو أي مه أعضائ ووقا

 .9يتعني إدراج أي صال يات إضاوية ضقه اللوائح الداخلية لتنظيم

لنصوص املواد  27و  29مه هتا النظام.

االحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .4طلإ العزل جيإ أن يكون مسببا .وجيإ إرسال ألعضاء جملس

مادة  42املرشحون ملنصإ الرئيس

اإلدارة ولألقدية األعضاء مروقا م مدول األعقال.

 .1يتم اقتخاب الرئيس مه قبل اةقعية العقومية ملدة أربعة أعوام.

 .5الشخص أو العضو حمل الطلإ ل احلق يف الدواع عه قفس .

يتعني أن يبدأ تكليف بعد اقتهاء اةقعية العقومية اليت اقتخبت  .جيوز

 .6يتم إختاذ القرار بشأن طلإ العزل مه خالل اإلقرتاع السري

إعادة اقتخاب الرئيس.

ويصدر القرار أبيلبية أكثر مه  %50مه عدد أصوات املندوبني

 .2جيوز ألعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم وقط تقدمي املرشحني

احلاضريه واملقثلني لالعضاء امل هلني للتصويت.

ملنصإ الرئيس .جيإ على األعضاء إخطار األماقة العامة خطيا سم

 .7يسري قرار العزل بشكل ووري.

املرشح لرائسة االحتاد الكوييت لكرة القدم قبل  35يوما على األقل

ج .الرئيس

مه اتري اةقعية العقومية العادية االقتخابية.

مادة

41

الرئيس

 .3ينبغي على األماقة العامة إخطار األعضاء أبمساء املرشحني

 .1ميثل الرئيس االحتاد الكوييت لكرة القدم قاقوقيا.

املقرت ني قبل  14يوما على األقل مه اتري امتقاع اةقعية العقومية

 .2يكون مس وال بصفة رئيسية عه:

العادي اإلقتخابي .
43

التقثيل والتوقي

أ .تنفيت القرارات الصادرة عه اةقعية العقومية وجملس اإلدارة مه

مادة

خالل األماقة العامة.

ميثل الرئيس االحتاد الكوييت لكرة القدم قاقوقيا وحيق ل التوقي عه

ب .التأكد مه كفاءة هيئات االحتاد الكوييت لكرة القدم مه أمل

االحتاد الكوييت لكرة القدم .جيوز جمللس اإلدارة وض لوائح تنظيقية
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داخلية خبصوص التوقي املشرتك للقس ولني يف الة يياب الرئيس

ط .ةنة كرة قدم الصاالت والكرة الشاطئية،

على وم اخلصوص وكتلك لكاوة األعقال اهلامة لالحتاد الكوييت

ي .اللجنة الطبية،

لكرة القدم.

ك .ةنة ش ون الالعبني،

د .مكتإ جملس اإلدارة

ل .ةنة التسويق والتلفزيون ،و

مادة

44

مكتإ جملس اإلدارة

م .اللجان اخلاصة

 .1يتعامل مكتإ جملس اإلدارة م كاوة القضااي اليت تتطلإ تسوية

 .2يتعني أن يكون عضو وا د على األقل مه أعضاء جملس اإلدارة،

وورية بني امتقاعني جمللس اإلدارة .وتتكون اللجنة مه رئيس االحتاد

عضوا يف كل مه اللجان الدائقة ،ستثناء أعضاء ةنة التدقيق

الكوييت لكرة القدم وأربعة أعضاء يتم اختيارهم مه بني أعضاء جملس

واالمتثال ،واليت يكون أعضائها مه خارج جملس اإلدارة ،وجيوز أن

اإلدارة ويتم تعينهم مه قبل جملس اإلدارة ملدة أرب سنوات.

يرتأس تلك اللجان عضو جملس إدارة ،وجيإ تعيني أعضاء كل ةنة

 .2يدعو الرئيس لعقد امتقاعات مكتإ جملس اإلدارة وإذا مل تتم

دائقة مه قبل جملس اإلدارة بناء على اقرتاح رئيس االحتاد الكوييت

الدعوة لعقد امتقاع خالل ورتة مالئقة جيوز اختاذ القرارات مبومإ

لكرة القدم ،وذلك إبستثناء أعضاء ةنة التدقيق واإلمتثال والتيه

وسائل اتصال أخرى .وتكون هته القرارات انوتة وورا ،على أن خيطر

جيإ تعيينهم مه قبل اةقعية العقومية .يتعني على جملس اإلدارة

الرئيس جملس اإلدارة على الفور لقرارات اليت اختتت مه قبل

ضقان التقثيل النسائي املناسإ يف اللجان الدائقة .وجيإ تعيني

املكتإ.

رئيس جملس اإلدارة ،وانئإ رئيس جملس اإلدارة وأعضاء اللجان

 .3ال جيوز ملكتإ جملس اإلدارة املشاركة يف املناقشة ما مل يشارك

الدائقة ملدة أرب سنوات.

أربعة أعضاء يف املناقشة .يتعني على مكتإ جملس اإلدارة اختاذ

 .3ميثل كل رئيس ةنت ويدير أعقاهلا مبا يتواوق م اللوائح التنظيقية

القرارات أبيلبية (ما يزيد عه  )%50مه األصوات الصحيحة .يف

املوضوعة مه قبل جملس اإلدارة.

الة تساوي األصوات ،يرمح صوت الرئيس.

 .4على رئيس كل ةنة حتديد مواعيد االمتقاعات لتعاون م

 .4يتومإ مصادقة جملس اإلدارة على كاوة القرارات اليت تتخت مه

األمني العام والتأكد مه تنفيت كاوة األعقال م رو تقرير عنها جمللس

قبل املكتإ يف امتقاع التا .

اإلدارة.

 .5يف الة عدم قدرة الرئيس على ضور االمتقاع  ،يتعني أن

 .5جيوز لكل ةنة أن تقرتح على جملس اإلدارة تعديالت على

ينوب عن انئإ الرئيس .إن مل يكه انئإ الرئيس عضوا يف مكتإ

لوائحها.

جملس اإلدارة أو يل اضر ،ينبغي أن ينوب عن أكرب األعضاء سناً.

مادة

ه.اللجان الدائقة

 .1تعني على اللجنة املالية مراقبة اإلدارة املالية وتقدمي املشورة جمللس

مادة

45

اللجان الدائقة

46

اللجنة املالية

اإلدارة ول األمور املالية وإدارة األصول .وجيإ على اللجنة املالية

 .1اللجان الدائقة لالحتاد الكوييت لكرة القدم هي:

حتليل ميزاقية االحتاد الكوييت لكرة القدم والبياانت املالية اليت يتم

أ .اللجنة املالية،

إعدادها مه قبل األمني العام وتقدميها إىل جملس اإلدارة العتقادها.

ب .ةنة التدقيق واالمتثال،

تتكون اللجنة مه رئيس وانئإ رئيس وكتلك بع

ج .اللجنة املنظقة ملسابقات االحتاد الكوييت لكرة القدم،

هو ضروري.

د .اللجنة الفنية والتطوير،

 .2جيإ تعيني مس ول مه اهليئ العام للرايض كعضو هبته اللجن .
47

األعضاء سبقا

ةنة التدقيق واالمتثال

ه .ةنة احلكام،

مادة

و .اللجنة القاقوقية،

 .1يتعني على ةنة التدقيق واالمتثال ضقان اكتقال وصحة احملاسبة

ز .ةنة كرة القدم النسائية،

املالية ومرامعة البياانت املالية ،والبياانت املالية اجملقعة وتقارير

ح .ةنة كرة القدم الشبابية،

املدققني اخلارميني .تتكون ةنة التدقيق واالمتثال مه رئيس ،وانئإ
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الرئيس وثالثة أعضاء .ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ذوي خربة

القدم أو مه خالل مدقق سا ت االحتاد الكوييت لكرة القدم

ومعروة ألمور املالية و /أو األمور الرقابية والقاقوقية واليت مه املقكه

(وشارك يف أعقال التدقيق اخلاصة الحتاد الكوييت لكرة القدم).

أن تكون ذات صلة أبي قرار ي ثر على عقليات االحتاد الكوييت لكرة

 امتالك أي منصإ مدووع أو اختياري لدى منظقة يل رحبية يقوم

القدم.

االحتاد الكوييت لكرة القدم و /أو أي عضو ،أو احتاد ،أو رابطة أو

 .2يتعني على ةنة التدقيق واالمتثال تقدمي املشورة ومساعدة جملس

اندي بعقل دوعات سنوية هلا تزيد عه  100,000دوالر أمريكي.

اإلدارة يف مراقبة األمور املالية وااللتزام لالحتاد وإصدار ومراقبة

 .6يف الة توقف رئيس وانئإ رئيس أو عضو ما مه أعضاء ةنة

االلتزام للوائح ذات الصلة الحتاد .كقا يتعني عليها اإلشراف على

التدقيق واالمتثال بصورة دائقة عه تنفيت مهام الرمسية خالل ورتة

األماقة العامة يف األمور املالية وأمور االلتزام .وجيإ على ةنة التدقيق

عقل  ،يتعني على جملس اإلدارة تعيني بدال ل لتنفيت املهام ىت

واالمتثال ضقان اكتقال وصحة احملاسبة املالية ومرامعة البياانت

االمتقاع التا للجقعية العقومية.

املالية اجملقعة وتقرير مراقإ احلسا ت املستقل واخلارمي .كقا جيإ

مادة

على اللجنة أيضا مراقبة األمور املالية وااللتزام لالحتاد الكوييت لكرة

تنظم هته اللجنة مسابقات االحتاد الكوييت لكرة القدم مبا يتواوق م

القدم واالقرتاح هليئات االحتاد الكوييت لكرة القدم أي إمراء مه

أ كام هتا النظام األساسي واللوائح املطبقة على مسابقات االحتاد

املقكه أن تراه ضروراي قتيجة لتلك املراقبة.

الكوييت لكرة القدم وتتكون هته اللجنة مه رئيس وانئإ رئيس

 .3التفاصيل بشأن مس وليات ةنة التدقيق واالمتثال ،والتعاون

وذلك عددا مه األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.

الداخلي واألمور اإلمرائية األخرى مبينة يف اللوائح ذات الصلة
الحتاد الكوييت لكرة القدم.

مادة

48

49

ةنة تنظيم مسابقات االحتاد الكوييت لكرة القدم

اللجنة الفنية والتطوير

تقوم اللجنة الفنية والتطوير بصفة أساسية بتحليل النوا ي األساسية

 .4يتعني اقتخاب رئيس وانئإ رئيس وأعضاء ةنة التدقيق واالمتثال

لتدريإ كرة القدم والتطوير الفين .يتعني أن تتكون مه رئيس و انئإ

مه خالل اةقعية العقومية ملدة أرب سنوات وجيوز إعفائهم وقط مه

رئيس وذلك عددا مه األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.

مهامهم مه خالل اةقعية العقومية .وال جيوز أن يكوقوا اتبعني ألي

مادة

هيئة أخرى الحتاد الكوييت لكرة القدم ويتعني خضوعهم لفحص

تقوم ةنة احلكام بتنفيت قواقني اللعبة وتقوم بتعيني كام املبارايت يف

النزاهة ،الوامإ تنفيته مه خالل ةنة األخالق قبل اقتخاهبم أو

املسابقات اليت ينظقها االحتاد الكوييت لكرة القدم وتنظيم أمور

إعادة اقتخاهبم.

التحكيم يف االحتاد الكوييت لكرة القدم لتعاون م اهليئة اإلدارية

 .5ينبغي أن يكون رئيس وانئإ رئيس ةنة التدقيق واالمتثال

لالحتاد الكوييت لكرة القدم ومراقبة تدريإ وتعليم احلكام .تتألف

مستقلني ،وال جيوز اعتبارهم على أهنم مستقلني يف الة ،يف أي وقت

اللجنة مه رئيس وانئإ للرئيس وكتلك عددا مه األعضاء سبقا

خالل مدة األرب سنوات ،ما إذا كان قبل عقلهم أو أي ورد مه

تقتضي الضرورة.

أوراد العائلة (الزومة ،األطفال ،األطفال ألب ،الوالديه ،األخوة،
الشريك احمللي ،والدي الزومة /الشريك احمللي واألخوة وأطفال
الشريك احمللي):
 امتالك أي منصإ مدووع أو عقد مادي (بصورة مباشرة أو يل
مباشرة) م االحتاد الكوييت لكرة القدم وأي عضو /احتاد ،رابطة أو

مادة

50

51

ةنة احلكام

اللجنة القاقوقية

يتعني على اللجنة القاقوقية حتليل األمور القضائية األساسية ذات

الصلة بكرة القدم وتقييم النظام األساسي ولوائح االحتاد الكوييت

لكرة القدم وأعضائ  ،وجيإ أن تتكون مه رئيس وانئإ رئيس وعددا
مه األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.

مادة

52

ةنة كرة القدم النسائية

اندي (مبا يف ذلك الشركات التابعة /امل سسات) ،يث يتعني اعتبار

يتعني على ةنة كرة القدم النسائية تنظيم مسابقات كرة القدم النسائية

أمريكي لكل شهر كقنصإ مدووع.

القدم النسائية ،وجيإ أن تتكون مه رئيس وانئإ رئيس وعددا مه

املنصإ االختياري م بدل املصرووات مبا يزيد عه  1,000دوالر
 عقل مه خالل املستشار القاقوين اخلارمي لالحتاد الكوييت لكرة

لالحتاد الكوييت لكرة القدم والتعامل م كاوة األمور ذات الصلة بكرة

األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.
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مادة

58

اللجان امل قتة

يتعني على ةنة كرة القدم الشبابية تنظيم مسابقات كرة القدم الشبابية

جيوز جمللس اإلدارة عند الضرورة إقشاء ةان م قتة ذات مهام خاصة

لالحتاد الكوييت لكرة القدم والتعامل م كاوة األمور ذات الصلة بكرة

ولفرتة حمددة مه الزمه ،ويقوم جملس اإلدارة بتعيني رئيس وانئإ

القدم الشبابية ،وجيإ أن تتكون مه رئيس وانئإ للرئيس وعددا مه

رئيس واألعضاء ،على أن يتم حتديد مهامها ووامباهتا بلوائح خاصة

األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.

يضعها جملس اإلدارة وترو اللجنة اخلاصة امل قتة تقريرها إىل جملس

مادة

54

ةنة كرة قدم الصاالت والكرة الشاطئية

يتعني على ةنة كرة قدم الصاالت تنظيم مسابقات كرة قدم الصاالت
لالحتاد الكوييت لكرة القدم والتعامل م كاوة األمور ذات الصلة
لصاالت ،وجيإ أن تتكون مه رئيس وانئإ للرئيس وعددا مه
األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.
مادة

55

اللجنة الطبية

اإلدارة مباشرة.
و.اهليئات األخرى
مادة

59

هيئة ترخيص النادي

تتوىل هيئة ترخيص النادي املس ولية عه قظام ترخيص النادي لدى
االحتاد ووقا للوائح اخلاصة الحتاد الكوييت لكرة القدم ولوائح االحتاد
اآلسيوي لكرة القدم.

ينبغي على اللجنة الطبية التعامل م كاوة النوا ي الطبية لكرة القدم،

مادة

ويتعني أن تتكون مه رئيس وانئإ للرئيس وعددا مه األعضاء

 .1اللجنة االقتخابية هي اهليئة املس ولة عه تنظيم العقلية االقتخابية

سبقا تقتضي الضرورة.
مادة

56

ةنة ش ون الالعبني

60

اللجنة االقتخابية

واإلشراف عليها ووقا للقاقون االقتخايب اخلاص الحتاد الكوييت لكرة
القدم.

 .1تقوم ةنة شئون الالعبني بوض ومراقبة االلتزام بلوائح االقتقال

 .2ةنة اإلستئناف االقتخابية تفصل يف كاوة الطعون املثاره ول

حبسإ لوائح االحتاد الدو لكرة القدم اخلاصة بش ون واقتقال

قرارات اللجنة اإلقتخابية ووقا للقاقون االقتخايب اخلاص الحتاد

الالعبني وحتديد ش ون الالعبني يف خمتلف مسابقات االحتاد الكوييت

الكوييت لكرة القدم.

لكرة القدم .جيوز جمللس اإلدارة وض لوائح خاصة حتدد سلطات

 .3ينبغي على اةقعية العقومية اعتقاد اللوائح (القاقون االقتخايب)

وحتكم اختصاصات ةنة ش ون الالعبني ،وتتألف هته اللجنة مه

اليت تنظم تشكيل اللجنة االقتخابية والسلطات إلضاوة إىل التنظيم

رئيس وانئإ للرئيس وكتلك عددا مه األعضاء سبقا تقتضي

واإلمراءات اخلاصة القتخا ت ذاهتا .ويتعني اقرتاح أعضاء اللجنة

الضرورة.

االقتخابية مه قبل جملس اإلدارة واقتخاهبا مه خالل اةقعية

 .2يتم تسوية النزاعات ذات الصلة الحتاد الكوييت لكرة القدم،

العقومية.

وأعضائ  ،والالعبني ،واإلداريني ،واملبارايت ووكالء الالعبني مه

ز .األماقة العامة

خالل حمكقة التحكيم وووقا هلتا النظام األساسي وخيض ذلك ألي

مادة

قاقون وطين معقول ب .

تقوم األماقة العامة بكاوة األعقال اإلدارية اخلاصة الحتاد الكوييت

مادة

57

ةنة التسويق والتلفزيون (يف الة تطبيق ذلك)

يتعني على ةنة التسويق والتلفزيون تقدمي املشورة جمللس اإلدارة ويقا
يتعلق بصياية وتنفيت العقود بني االحتاد الكوييت لكرة القدم وشركاء
التسويق /التلفزيون وحتليل اسرتاتيجيات التسويق والتلفزيون اليت متت

61

األماقة العامة

لكرة القدم سإ توميهات األمني العام .يلتزم موظفو األماقة العامة
للوائح التنظيقية الداخلية لالحتاد الكوييت لكرة القدم وبتنفيت املهام
املوكلة إليهم لشكل األمثل.
مادة

62

األمني العام

 .1األمني العام هو املدير التنفيتي لألماقة العامة.

التوصية هبا .تتألف اللجنة مه رئيس وانئإ للرئيس وعددا مه

 .2جيإ تعيني األمني العام مبومإ عقد حيكق القاقون اخلاص وجيإ

األعضاء سبقا تقتضي الضرورة.

أن ميتلك امل هالت املهنية الالزمة.
 .3يتعني أن يتوىل مس ولية:
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أ .تنفيت القرارات اليت تقررها اةقعية العقومية وجملس اإلدارة ووقا

القضائية مه خالل اةقعية العقومية بناء على اقرتاح مه جملس

لتوميهات الرئيس.

اإلدارة وال جيوز أن يكون أعضاء يف أي هيئة أخرى الحتاد الكوييت

ب .ضور امتقاعات اةقعية العقومية وجملس اإلدارة ومكتإ

لكرة القدم.

جملس اإلدارة واللجان الدائقة واخلاصة امل قتة.

 .5جيإ على رئيس وانئإ رئيس ةنة االقضباط وةنة االستئناف

ج .تنظيم امتقاعات اةقعيات العامة وجملس اإلدارة واهليئات

الوواء بنفس معايل االستقاللية املنصوص عليها يف املادة  44الفقرة

األخرى.

 5لرئيس وانئإ رئيس ةنة التدقيق واالمتثال.

د .إعداد حماضر امتقاعات اةقعيات العقومية وجملس اإلدارة

 .6يف الة توقف رئيس وانئإ الرئيس أو أي عضو مه أعضاء اهليئة

ومكتإ جملس اإلدارة واللجان الدائقة واخلاصة امل قتة.

القضائية عه لارسة عقل الرمسي بشكل م قت خالل ورتة منصب ،

ه .إدارة و فظ سا ت االحتاد الكوييت لكرة القدم لشكل

ينبغي على جملس اإلدارة تعيني بديال لتنفيت األعقال إىل ني اقعقاد

املناسإ.

اةقعية العقومية التالية.

و .مراسالت االحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .7تكون املس وليات واملهام املنوطة هليئات القضائية سإ قواعد

ز .العالقات م األعضاء واللجان واالحتاد الدو

لكرة القدم

واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

االقضباط يف االحتاد الكوييت لكرة القدم وقواعد األخالق الحتاد
الكوييت لكرة القدم املعتقده مه جملس اإلدارة.

ح .تنظيم األماقة العامة.

مادة

ط .تعيني املوظفني العاملني يف األماقة العامة واالستغناء عنهم.

 .1تكون مهقة ةنة االقضباط حمكومة بقواعد االقضباط يف االحتاد

ي .اقرتاح تعيني املوظفني اإلداريني إىل الرئيس.

الكوييت لكرة القدم .يتعني على ةنة االقضباط إصدار القرارات

يتعني حتديد أي مس وليات ومهام إضاوية يتم إسنادها إىل األمني العام

حبضور ثالثة مه أعضائها على األقل .جيوز لرئيس اللجنة يف االت

ضقه اللوائح التنظيقية الداخلية لالحتاد الكوييت لكرة القدم.

خاصة أن حيكم منفردا لتواوق م قواعد االقضباط يف االحتاد

 .4ال جيوز أن يكون األمني العام مندو ً يف اةقعية العقومية أو عضو

الكوييت لكرة القدم

يف أي هيئة آخر الحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .2جيوز للجنة االقضباط توقي العقو ت املنصوص عليها يف هتا

ح.اهليئات القضائية

النظام األساسي ويف قواعد االقضباط الحتاد الكوييت لكرة القدم

مادة

63

اهليئات القضائية

64

ةنة االقضباط

على األعضاء ،واإلداريني ،والالعبني ،واألقدية ،ووكالء املبارايت

 .1اهليئات القضائية يف االحتاد الكوييت لكرة القدم هي:

ووكالء الالعبني ،ووقا ملا هو معقول ب .

أ .ةنة االقضباط،

 .3له يكون لتلك األ كام أتثلا على سلطات اةقعية العقومية

ب .ةنة االخالق،

وجملس اإلدارة ويقا يتعلق بتعليق وعزل األعضاء.

ج .ةنة االستئناف.

 .4يتعني على جملس اإلدارة إصدار قواعد االقضباط الحتاد الكوييت

 .2تتألف اهليئات القضائية مه رئيس وانئإ رئيس وثالثة أعضاء.

لكرة القدم .جيإ أن تكون تلك اللوائح ووقا لقواعد االقضباط

 .3يتم تشكيل اهليئات القضائية بتلك الطريقة مه ثالثة أعضاء ،معا،

الحتاد الدو لكرة القدم احملدثة واملعقول هبا مه وقت آلخر.
65

ةنة األخالق

لديهم املعروة ،والقدرات ،واخلربات املتخصصة الالزمة الستكقال

مادة

مهامهم .ينبغي أن يكون رئيس اهليئات القضائية متقتعا مل هالت

 .1ختض وظيفة ةنة األخالق لقاقون األخالق يف االحتاد الكوييت

القاقوقية ،وجيإ أن تكون مدة املنصإ لكاوة األعضاء أرب سنوات.

لكرة القدم .وتصدر ةنة األخالق القرارات وقط عندما يكون ثالثة

جيوز إعادة اقتخاب األعضاء أو إعفائهم مه مهامهم يف أي وقت،

أعضاء على األقل اضريه .يف بع

احلاالت ،ووق ما هو حمدد يف

وم ذلك ميكه إعفائهم مه مهامهم مه خالل اةقعية العقومية.

قاقون األخالق ،جيوز للرئيس أن يصدر القرار مبفرده.

 .4يتعني اقتخاب رئيس ،وانئإ رئيس واألعضاء اآلخريه هليئات

 .2جيوز للجنة األخالق أن تنشر العقو ت املنصوص عليها يف هتا
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النظام األساسي وقاقون االخالق لالحتاد الكوييت لكرة القدم وقاقون

ز .األعقال االمتقاعية

االقضباط لالحتاد الكوييت لكرة القدم واملفروض على املسئولني

 .3حبق األشخاص القاقوقيني

والالعبني ووكالء املبارايت والالعبني.

أ .من االقتقال

 .3يتعني على جملس اإلدارة إصدار قواعد االخالق الحتاد الكوييت

ب .لعإ مباراة بدون اهور

لكرة القدم .جيإ أن تكون تلك اللوائح ووقا لقواعد االخالق

ج .لعإ مباراة يف أرض حمايدة

الحتاد الدو لكرة القدم احملدثة واملعقول هبا مه وقت آلخر.
مادة

66

ةنة االستئناف

د .من اللعإ يف استاد معني
ه .إلغاء قتيجة مباراة

 .1تكون مهقة ةنة االستئناف خاضعة لقواعد االقضباط يف االحتاد

و .الطرد مه املسابقة

الكوييت لكرة القدم وقواعد األخالق يف االحتاد الكوييت لكرة القدم.

ز .إلغاء قتيجة مباراة

جيإ على ةنة االستئناف إصدار القرارات حبضور ثالثة مه أعضائها

ح .خصم ققاط

على األقل .جيوز لرئيس اللجنة يف االت خاصة أن حيكم منفردا

ط .تصنيف يف درمة أدىن

لتواوق م اللوائح ذات الصلة.

ي .إعادة لعإ مباراة

 .2تتوىل ةنة االستئناف مس ولية االستقاع إىل طلبات االستئناف

مادة

املقدمة ضد القرارات اليت تصدرها ةنة االقضباط وةنة األخالق

 .1ال جيوز تقدمي النزاعات الرايضية يف قزاعات االحتاد الكوييت لكرة

واليت ال تعترب هنائية مبومإ اللوائح ذات الصلة اخلاصة الحتاد

القدم أو النزاعات الرايضية اليت ت ثر على أعضاء االحتاد الكوييت

الكوييت لكرة القدم.

لكرة القدم ،والروابط ،وأعضاء الروابط ،والنوادي ،وأعضاء النوادي،

 .3جيوز وقط االستئناف على القرارات الصادرة عه ةنة االستئناف

والالعبني واإلداريني إىل احملاكم العادية ،ما مل تنص اللوائح اخلاصة

أمام حمكقة التحكيم الرايضية يف لوزان بسويسرا (كاس (،))CAS

الحتاد الدو لكرة القدم ،هتا النظام األساسي أو األ كام اإللزامية

أو أمام حمكم حتكيم وطنية ،مستقلة ووقا أل كام هتا النظام

لقاقون الوطين على ذلك بصفة خاصة أو تنص على اللجوء إىل

األساسي.
مادة

68

التحكيم

احملاكم العادية.
67

اإلمراءات االقضباطية

 .2جيإ تقدمي تلك النزاعات كقا هو حمدد يف املادة  68الفقرة 1

تكون اإلمراءات االقضباطية بصفة أساسية:

إىل حمكقة التحكيم (اهليئ الوطنية للتحكيم الرايضي) معرتف هبا مه

 .1حبق األشخاص الطبعيني والقاقوقيني:

قبل االحتاد الكوييت لكرة القدم أو االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أو

أ .حتتير

حمكقة التحكيم الرايضية (كاس ( ))CASيف لوزان بسويسرا.

ب .أتقيإ

مادة

ج .يرامة

.1يتم اللجوء وقط إىل حمكقة حتكيم ووقا للقادة  68عندما يتم

د .استعادة اةوائز

استنزاف كاوة القنوات الداخلية الحتاد الكوييت لكرة القدم.

 .2حبق األشخاص الطبعيني

.2يكون لالحتاد الكوييت لكرة القدم االختصاص القضائي بشأن

أ .إقتار
ب .طرد
ج .إيقاف مباراة

69

االختصاص القضائي

النزاعات الوطنية الداخلية ،أي النزاعات بني األطراف املنتقية لالحتاد
الكوييت لكرة القدم ويكون لالحتاد الدو لكرة القدم االختصاص

د .املن مه الدخول إىل يرف املالبس و /أو مقاعد اال تياط

القضائي بشأن النزاعات الدولية ،أي النزاعات بني األطراف املنتقية

ه .املن مه الدخول إىل االستاد

إىل االحتادات و /أو االحتادات الكوقفدرالية املختلفة.

و .املن مه املشاركة يف أي أقشطة ذات عالقة بكرة القدم
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 70حمكقة التحكيم الرايضية

 .1مبومإ األ كام ذات الصلة لنظام األساسي لالحتاد الدو
لكرة القدم ،يتعني قظر أي استئناف ضد أي قرار هنائي وملزم صادر
عه االحتاد الدو لكرة القدم ،أو االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أو
الروابط مه خالل حمكقة التحكيم الرايضية (كاس ( ))CASيف
لوزان بسويسرا ،ما مل تومد حمكقة حتكيم أخرى هلا االختصاص
القضائي ووقا للقادة  .68وم ذلك ،ال جيوز حملكقة التحكيم
الرايضية (كاس ( ))CASقظر االستئناوات بشأن القرارات املتعلقة
قتهاك قواقني اللعبة أو اإليقاف لعدد يصل إىل أرب مبارايت أو
اإليقاف ملدة تصل إىل ثالثة أشهر ( ستثناء قرارات تعاطي
املنشطات).
 .2يضقه االحتاد الكوييت لكرة القدم تقيده التام وكتلك التيه
خيضعون الختصاص قضائي أبي قرار هنائي تصدره هيئة االحتاد
الدو لكرة القدم أو هيئة االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أو حمكقة
التحكيم املعرتف هبا مه قبل االحتاد الكوييت لكرة القدم أو بواسطة
أي حمكقة التحكيم الرايضية (كاس ( ))CASيف لوزان بسويسرا.
 .5الشئون املالية
 71الفرتة املالية

مادة

 .1تكون الفرتة املالية لالحتاد الكوييت لكرة القدم عاما وا داً تبدأ
بتاري  1أبريل وتنتهي يف  31مارس.
 .2تتم إدارة عائد ومصرووات االحتاد الكوييت لكرة القدم بطريقة
تعادي ويها الفرتة املالية وجيإ أن تكون الوامبات الرئيسية لالحتاد
الكوييت لكرة القدم يف املستقبل مضقوقة مه خالل إجياد ا تياطات.
 .3يكون األمني العام مس وال عه وض احلسا ت السنوية اجملقعة
لالحتاد الكوييت لكرة القدم وتوابعها ىت  31مارس.
 72اإليرادات

مادة

تنشأ إيرادات االحتاد الكوييت لكرة القدم حتديداً مه:
أ .االشرتاكات السنوية لالعضاء
ب .اإليرادات الناشئة عه تسويق احلقوق اليت ميلكها االحتاد الكوييت
لكرة القدم.
ج.

الغرامات املفروضة مه قبل اهليئات املخولة بتلك.

د .االشرتاكات واإليرادات األخرى ويقا يتعلق أليراض اليت يهدف
االحتاد الكوييت لكرة القدم لتحقيقها.
ه .التربعات
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و .االستثقار يف مراوق االحتاد الكوييت لكرة القدم.
ز .أي إيرادات أخرى ذات صلة أبقشطة كرة القدم.
مادة

 73املصرووات

يتحقل االحتاد الكوييت لكرة القدم:
أ .املصرووات الواردة يف امليزاقية،
ب .املصرووات األخرى املعتقدة مه خالل اةقعية العقومية
واملصرووات املفوض بتكبدها جملس اإلدارة ضقه قطاق سلطت .
ج .كاوة املصرووات األخرى هبدف حتقيق أهداف االحتاد الكوييت
لكرة القدم.
مادة

 74مدققو احلسا ت املستقلني

يتعني على مدققي احلسا ت املستقلني املعينني مه قبل اةقعية
العقومية التدقيق على احلسا ت املعتقدة مه قبل اللجنة املالية،
وذلك مبومإ مبادئ احملاسبة املناسبة وأن يقدموا تقريرا إىل اةقعية
العقومية يف هتا الصدد كل سنة .ويتم تعيني املدققني ألرب سنوات،
وجيوز جتديد هتا التعيني.
مادة

75

اشرتاكات العضوية

 .1تستحق اشرتاكات العضوية بتاري

 1يناير ،ويدو األعضاء

اةدد االشرتاك السنوي خالل  30يوما مه اتري اقتهاء اةقعية
العقومية اليت يتم قبوهلم هبا.
 .2حتدد اةقعية العقومية مبلغ االشرتاك السنوي كل أرب سنوات
مبومإ توصية مه قبل اإلدارة .ويكون االشرتاك متساواي لكل عضو.
مادة

 76التسوية

جيوز لالحتاد الكوييت لكرة القدم القيد على ساب أصول أي عضو
لتسوية املطالبات.
مادة

 77الرسوم

جيوز لالحتاد الكوييت لكرة القدم أن يطلإ سداد الرسوم مه قبل
أعضائ عه املبارايت.
 .6املسابقات و قوق املسابقات واأل داث
مادة

 78املسابقات

 .1ينظم وينسق االحتاد الكوييت لكرة القدم املسابقات الرمسية التالية
اليت تقام يف اي أحناء األراضي الكويتية:
أ .الدوري
ب .كأس األمل
ج .كأس و العهد
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د .مسابقات دوري وكأس الشباب والناشئني واألشبال والرباعم.
 .2جيوز أن يصدر جملس اإلدارة لوائح خاصة هبتا الشأن.
مادة

 79تراخيص النادي

حيدد جملس إدارة االحتاد الكوييت لكرة القدم اللوائح بشأن قظام
تراخيص النادي واليت تنظم مشاركة األقدية يف مسابقات االحتاد
الكوييت لكرة القدم ،ووقا للقتطلبات حلد األدىن لنظام تراخيص
النادي احملددة مه قبل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ووقا للوائح
تراخيص النوادي اخلاصة الحتاد الدو لكرة القدم.
مادة

 80احلقوق

 .1يكون كل مه االحتاد الكوييت لكرة القدم وأعضائ هم املالكني
األصليني لكاوة احلقوق اليت تنشأ عه املسابقات واأل داث األخرى
اليت تدخل ضقه قطاق سلطة اختصاصهم مه دون أي قيود متعلقة
ملضقون والزمان واملكان والقاقون .تشقل تلك احلقوق ،مه بني
أمور أخرى ،كل قوع مه أقواع احلقوق املالية ،والتسجيل السقعي
البصري وعرب الراديو ،و قوق إعادة اإلقتاج والبث و قوق الوسائل
املتعددة و قوق التسويق والرتويج واحلقوق املعنوية كالشعارات
واحلقوق اليت تنشأ عه قاقون النس .
 .2يقرر جملس اإلدارة الكيفية وإىل أي مدى يتم استغالل هته
احلقوق ويض لوائح خاصة يف سبيل ذلك.
مادة

 81التفوي

االحتاد الكوييت لكرة القدم وأعضائ مس ولني صراي عه تفوي
توزي الصورة والصوت وعوامل ققل البياانت األخرى ملبارايت كرة
القدم واأل داث اليت تق ضقه قطاق اختصاصهم وبدون أي قيود
متعلقة ملضقون والزمان واملكان واةواقإ الفنية والقاقوقية.
 .7املبارايت واملسابقات الدولية
مادة

 82املبارايت واملسابقات الدولية

 .1يكون التفوي

بتنظيم املبارايت واملسابقات الدولية بني الفرق

املقثلة وبني الروابط وورق األقدية مرتبط بشكل صري الحتاد
الدو لكرة القدم واالحتادات الكوقفيدرالية و/أو االحتادات املعنية.
وال تقام أي مباراة أو مسابقة بدون احلصول على إذن مسبق مه
االحتاد الدو لكرة القدم واالحتادات الكوقفيدرالية و /أو االحتادات
املعنية ووقا للوائح االحتاد الدو لكرة القدم اليت تنظم املبارايت
الدولية.
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 .2يلتزم االحتاد الكوييت لكرة القدم مبراعاة رزانمة املبارايت الدولية
احملددة مه قبل االحتاد الدو لكرة القدم.
مادة

 83االتصاالت

ال يلعإ االحتاد الكوييت لكرة القدم ،وأعضائ  ،والعبي  ،واإلداريني
ووكالء املبارايت والالعبني وال يقيم عالقات رايضية م احتادات
ليست أعضاء يف االحتاد الدو لكرة القدم أو م أعضاء م قتني
الحتادات الكوقفيدرالية مه دون مواوقة االحتاد الدو لكرة القدم.
مادة

 84املواوقة

 .1جيوز للنوادي ،أو الروابط أو اي جمقوعة أخرى مه األقدية التابعة
لالحتاد الكوييت لكرة القدم وقط االقضقام إىل احتاد آخر مبومإ
تفوي

مه االحتاد الكوييت لكرة القدم ،واالحتاد اآلخر ،واالحتادات

الكوقفيدرالية املعنية واالحتاد الدو لكرة القدم.
 .2ال جيوز للنوادي ،الروابط أو أي جمقوعة أخرى مه األقدية اتبعة
لالحتاد الكوييت لكرة القدم املشاركة يف املسابقات يف منطقة احتاد
آخر بدون التفوي

بتلك مه قبل االحتاد الكوييت لكرة القدم،

واالحتاد اآلخر ،واالحتاد الدو لكرة القدم واالحتادات الكوقفيدرالية
املعنية ووقا للوائح اخلاصة الحتاد الدو

لكرة القدم املنظقة

للقبارايت الدولية.
 .8أ كام ختامية
مادة

 85احلاالت الطارئة يل املتوقعة والقوة القاهرة

يكون جمللس اإلدارة سلطة اختاذ القرار بشأن كاوة االت القوة
القاهرة وبشأن كاوة األمور يل الواردة يف النظام األساسي ،تلك
القرارات اليت يتعني اختاذها مبومإ احلق والعدل ،م األخت يف
االعتبار اللوائح ذات الصلة اخلاصة الحتاد الدو لكرة القدم
واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
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احلل

 .1يتطلإ أي قرار يتعلق حبل االحتاد الكوييت لكرة القدم يالبية ثلثي
كامل أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم والتي جيإ احلصول علي
يف اعية عقومية منعقدة حتديدا هلتا الغرض.
 .2إذا مت ل االحتاد الكوييت لكرة القدم ،وإن أصول جيإ أن تنتقل
إىل اهليئة العامة للرايضة واليت تلتزم ال تفاظ هبته األصول كأماقة
يث يتم إعادة أتسيس االحتاد الكوييت لكرة القدم .م ذلك ،جيوز
للجقعية العقومية األخلة اختيار مستلم آخر لألصول على أساس
أيلبية الثلثني.
مادة

 87األ كام االقتقالية

 .1يتعني على أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم تعديل أوضاعهم
ولوائح احلوكقة لتلبية املتطلبات الواردة يف هتا النظام األساسي
والقاقون الوطين ذي الصلة والتي يكون ساراي يف يضون ستة أشهر
مه اتري اقتخاب جملس إدارة االحتاد الكوييت لكرة القدم بعد تطبيق
هتا النظام األساسي .مبومإ قرار جملس اإلدارة ،جيوز متديد الفرتة
الزمنية هته لفرتة أو لفرتات أخرى لاثلة.
 .2إىل ني هتا التوقيت وقيام أعضاء االحتاد الكوييت لكرة القدم
بتطبيق وضعهم اةديد ووقا للقادة  87وقرة  1أعاله ،يتعني أن يتم
متثيلهم سإ األصول مه خالل لثلني ومندوبني ألي اعية عقومية
يل عادية لالحتاد الكوييت لكرة القدم واليت تنعقد خالل هته الفرتة.

مادة

 88النفاذ

مت اعتقاد هتا النظام األساسي يف امتقاع اةقعية العقومية يلالعادية
يف الكويت بتاري  12إبريل  2018ويعترب انوتا مه اترخي
.

