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 www.paaet.edu.kw وذلك ل ــراء عطــاء اال ارســــة االدرجة )
ـ    ـوم  درها  8ض ن اتدماخل االكرتو ية ر ـ ـ ـ ـل رسـ ـ د.ك( 75/-( مااب

ــة الكــائن يف منطاــة  ويت  تســـــــــــلي  العطــاءاخل ترد،ا  يف ديوان عــام اهليئ
 .اتر همن  أسبوعني إدارة التوريـداخل  ــالل  - التعلي ية ال ويخ

 االدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ـــــــــــــتعلن اهليئة العام ــــــــــــــ ة للتعلي  التطبياي والتدريب عن   ــر اإلعالن ـ

 2020/2021 - 6 : ه ع / ش أ م / ــــــــر  اال ارسةاتاص بطرح 
ابالعالد خل االائية لاســـــ  االصـــــادر االائية االاطرا مبختط حماكياتاصـــــة 

ـروط واالواصفاخل الواردة يف طلبة ال لتدريبالعايل للطا ة  ـب ال ـ حسـ
 اال ارسة. قواثئ

الراغبة يف ااشـــــرتاك يف هذه اال ارســـــة على ال ـــــركاخل واالؤســـــســـــاخل 
مراجعـــة مو ع اهليئـــة العـــامـــة للتعلي  التطبياي والتـــدريـــب االكرتوين 

 www.paaet.edu.kw وذلك ل ــراء عطــاء اال ارســــة االدرجة )
اهليئة مار  تسلي  العطاءاخل يفو ( 8ض ن اتدماخل االكرتو ية ر ــــــــ   

اجمل ع التكنولوجي ماابل جامعة الكويت  الكائن يف منطاة ال ـــــــــــويخ
ماابل  من اتر هاسبوعني  إدارة التوريـــــــداخل  ــــــــــــــالل -الدور السابع 
 د.ك( ا ترد. 75/-رسوم  درها  

 االدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــة للتعلي  التطبياي والتدريب عن   ر اإلعالن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة العامـ تعلن اهليئـ

ــ  ـ ـة ر ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـ اتاصة بتوفري  2020/2021 - 9 :اتاص بطرح اال ـ
( حســــــــــــــــــــب sierraيل سيريا  آلترا يص الستخدمي  ظام االكتباخل ا

  ارسة. ال ــروط واالواصفاخل الواردة بواثئق اال
على ال ـــــركاخل واالؤســـــســـــاخل الراغبة يف ااشـــــرتاك يف هذه اال ارســـــة 
مراجعـــة مو ع اهليئـــة العـــامـــة للتعلي  التطبياي والتـــدريـــب االكرتوين 

 www.Paaet.edu.kw وذلك ل راء عطاء اال ارسـة االـــدرجـــة )
ــ    ـ ( وتسلي  العطاءاخل يف مار اهليئة 8ض ن اتدماخل االكرتو ية ر ـ

 ةل ــــــــويخ االبىن الرئيســــــــي ماابل جامعلوجي ابو لكائن يف اجمل ع التكنا
إدارة التوريداخل الدور السابع  ــالل  أسبوعني( من اتر ه  -الكويت 

 د.ك ( ا ترد. 75/-ماابل رســـوم  ـدرهـا   
 االدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــة للتعلي  التطبياي والتدريب عن   ر اإلعالن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة العامـ تعلن اهليئـ

اتاصة بتوفري  2020/2021 - 10اص بطرح اال ـــارســـــة ر ــــ  ات
ـــــــــروط واالواصفاخل ة جالز أ ـــــــــب ال ـ حبث للدكتورة/ مىن السالمني حسـ

 الواردة بواثئق اال ارسة. 
اشرتاك يف هذه اال ارسة مراجعة اب على ال ركاخل واالؤسساخل الراغبة

لتــــــدريــــــب ا لعــــــامــــــة للتعلي  التطبياي وا الكرتوين مو ع اهليئــــــة ا

 www.Paaet.edu.kw ـــــــــــــــة ( وذلك ل ــــراء عطاء اال ارســـــ
( وتسلي  العطاءاخل يف 8االـــدرجـــة ض ن اتدماخل االكرتو ية ر ــــ   

لوجي ابل ـويخ االبىن الرئيسـي ماابل و مار اهليئة الكائن يف اجمل ع التكن
ــــــالل  أسبوعني(  -جامعه الكويت  ـــــــ إدارة التوريداخل الدور السابع  ـ

 د.ك ( ا ترد. 75/-اتر ه ماابل رســـوم  ـدرهـا   من 
 االدير العام

 

 اهليئة العامة للرايضة
 للتحكي  الرايضي النظام األساسي للاليئة الوانية

 االي اق األوال  وتعديالته،اااالع على بعد  -
 (،CASالنظام األساسي حملك ة التحكي  الرايضية  وعلى  -
 (،IFSحتاداخل الدولية  النظام األساسي لالوعلى  -
 (.WADAالنظام األساسي للوكالة العاالية الكافحة االن طاخل  وعلى  -
 (.FIFAالنظام األساسي لالحتاد الدويل لكرة الادم  وعلى  -
 (،KOCالنظام األساسي للجنة األوالبية الكويتية وتعديالته  وعلى  -
 ا ون إبصــــــدار  1980( لســــــنة 38وعلى االرســــــوم ابلاا ون ر     -

 االرافعاخل االد ية والتجارية والاوا ني االعدلة له،
 يف ش ن اتدمة االد ية. 1979( لسنــة 15االرسوم باا ون ر    وعلى  -
 وتعديالته . 1979ابريل   4مرسوم  ظام اتدمة االد ية الصادر يف وعلى  -
 ب  ن االعامالخل اإللكرتو ية . 2014( لسنــة 20الاا ون ر    وعلى  -
ـــــــــــــة 37الاا ون ر    وعلى  - ــــــــــــــ إب  ـــاء هيئة بتنظي   2014( لســـنـ

 وتانية االعلوماخل . ااتصااخل
يف شـــ ن الرايضـــة والاوا ني  2017( لســـنة 87وعلى الاا ون ر     -

 االعدلة له،
ب ــــ ن ت ــــكيل جملس إدارة  2019( لســــنة 62وعلى الارار ر     -

 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي،
ـــة ائحـــة اوعلى  - ـــة االعت ـــدة من جملس إدارة اهليئ لاواعـــد اإلجرائي

 الوانية للتحكي  الرايضي،
وافق جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي على إصــــــــــدار  -

 واآليت  صه: للتحكي  الرايضي النظام األساسي للاليئة الوانية
 (1االادة  

 التعريفـــاخل
لعبـــاراخل التـــاليـــة يف تطبيق أحكـــام هـــذه الاواعـــد، تكون للكل ـــاخل وا

 السياق معىن آ ر.  وضحة  رين كٍل منالا، ما مل ياتضاالعاين اال
 .دولة الكويت البلد: -
 يف ش ن الرايضة وتعديالته.  2017لسنة  87الاا ون ر    الاا ون: -
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. اهليئة الوانية: -
   الرايضي. جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي اجمللس: -
 رئيس جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  رئيس اجمللس: -
 اجمللس: رتئب رئيس -
 أميـن السر: -
 أعضاء اجمللس: -

 رتئب رئيس جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.
 أمني سر جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي .

 الوانية للتحكي  الرايضي. أعضاء جملس إدارة اهليئة
 هو االدير التنفيذي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  األمني العام: -
 النظام األساسي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي. النظام األساسي: -
 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  الاواعد اإلجرائية: -
مكو ة من حمك  فرد أو ثالثة حمك ني يســـــــــــند إليالا مال ة النظر يف هيئة  التحكي : غرفة -

 االنازعاخل التحكي ية الرايضية والفصل فيالا.
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أع ال اهليئاخل الرايضـــــــــــية االتعلاة  كافة االنازعاخل ذاخل الصـــــــــــلة بكافة االنازعاخل الرايضية: -
خل ابأل  طة الرايضية وأمورها االؤسسية، واليت يكون أايً من أارافالا اهليئا

 الرايضية أو أعضائالا أو منتسبيالا أو متعا ديالا يف دولة الكويت.
الـــــــــــاـــــــــــرار  -

 :التحكي ي
 هو كل ما يصدر عن غرفة التحكي  من  راراخل حتكي ية.

الــــــلــــــجــــــنــــــة  -
ـــــــــــة  األوالـــــــــــبـــــــــــي

 الكويتية:

هيئة رايضــــية وانية تتكون من كافة ااحتاداخل الوانية واا دية الرايضــــية 
حتاداخل الدولية واال ـــــــالرة ابااً ألحكام االتخصـــــــصـــــــة االعرتف هبا من اا

 الاا ون يف دولة الكويت. 
 (2االادة  

تعد اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــي هيئة وانية مســـتالة مت أتســـيســـالا 
ـــــــــــــــــــة 87وفاا للاا ون ر     اللجنة  ابعرتاف، وحتظى 2017( لســــــــنـ

 لس إدارهتا.األوالبية الكويتية،  وتت تع بكيان مايل وإداري مستال، ومي لالا جم
 (3االادة  

اإلدارة يُعد هذا النظام والاواعد اإلجرائية واللوائح االعت دة من جملس 
أســــــــــــاســــــــــــاً ال ارســــــــــــة  اهليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــــــي  وتعديالته

 .وا تصاصاهتا
 (4االادة  

  التالية:يالدف هذا النظام إىل حتايق األمور واألهداف 
ضــــية يف الدولة ، واليت يكون أحد أارافالا أايً من اهليئاخل تويل تســــوية االنازعاخل الراي 4/1

الرايضـــــــــية أو أعضـــــــــائالا أو منتســـــــــبيالا ، وذلك من  الل الوســـــــــااة أو التوفيق أو 
 التحكي .

كافة جمااخل تســـــــــــوية   والدويل يفالنطاق احمللي  واال ـــــــــــاركة علىتعزيز مبدأ التعاون  4/2
 النزاعاخل الرايضية. 

ال ـــفافية وااســـتااللية والنزاهة يف اجملال الرايضـــي يف الدولة مبا  إرســـاء وترســـيخ مبدأ 4/3
 يكفل حتايق االنافسة ال ريفة وااستخدام األم ل لل وارد الرايضية. 

 إعداد وأتهيل وتدريب احملك ني واتطاء احملليني والوسطاء.  4/4
 . والدوليةلية تن ية وتطوير التعاون بني اهليئة وغريها من مراكز التحكي  احمل 4/5
االنازعاخل يف اجملال الرايضــــــي من  الل  ارق تســــــويةالع ل على   ــــــر الوعي حول  4/6

تنظي  االؤمتراخل والنــدواخل وورش الع ــل والـدوراخل التــدريبيــة وإصــــــــــــدار االطبوعـاخل 
 واالن وراخل االتخصصة وغريها من الوسائل. 

 (5االادة  
  دولة الكويت.يكون مار اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي يف

 (6االادة  
مبوجب هذا النظام ا ختتص اهليئة ابلنظر يف الاراراخل الصــــــــــــادرة من 
اللجان االختصـــــة للاليئاخل الرايضـــــية الكويتية االختصـــــة باوا ني اللعبة 

 (.The Rules of the Gameالفنية  
 (7االادة  

 تــاليـــة :االبـــادئ ال احرتامتراعي اهليـــــئة عنـــد أداء أع اهلـــا 
 أحكــام االي ـــاق األوالـــ . 7/1
الرايضـــية الوانية  اباحتاداخلالنظ  األســـاســـية واللوائح والاواعد واالتطلباخل اتاصـــة  7/2

 والدوليــــة واهليئــاخل الرايضيـة األ ـرى. 
 الريـاضـة.  استاالليةاالعـــايري الــدوليــة ذاخل الصلة مببــادئ  7/3
 لألاـــراف.  والت  يــل العــادلالة ااجـــراءاخل عــد 7/4
 االســـاواة فــي التعـامــل مــع األاــراف.  7/5

 (8االادة  
 تتكــون االوارد االـاليــة للاليـئة ممــا يلـــي:

 الرســوم واالصاريف  الــيت تسدد للاليئة. 8/1
 اء. رســوم الايد يف جداول احملك ني والوسطاء واتط  8/2
 العوائد اليت حتصل عليالا اهليئة لااء األ  طة والدوراخل واالطبوعاخل اليت تاوم هبا.  8/3
 . وحيادهاواليت ا تتعارض مع أهداف اهليئة  اجمللس،االسامهاخل االالية اليت يوافق عليالا  8/4

 (9االادة  
مالية مســـــــــــتالة يارتحالا اجمللس ويتبع يف إعدادها  للاليئة مواز ةيكون 

الاواعد واإلجراءاخل االنظ ة يف هذا ال ــــــــــــ ن، وياوم اجلالاز اإلداري 

إبعداد م ـــروع االواز ة الســـنوية للاليئة لعرضـــالا على اجمللس  بل ثالثة 
أشالر من ا تالاء السنة االالية على األ ل، وذلك النا  تالا واعت ادها، 
 وتبدأ الســــــــــنة االالية للاليئة يف األول من أبريل  من كل ســــــــــنة ميالدية

وتنتالي يف آ ر مارس من الســــــــنة التالية و يســــــــت ىن من ذلك الســــــــنة 
 الت سيسية.

 (10االادة  
 ُت كل اهليئة من جملس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على النحو التايل:

أو حمك ة الت ييز،  ااستئنافأربعة  ضاة يت   دهب  من وكالء أو مست اري حمك ة  10/1
 ويكون من بينال  الرئيس. 

من  ةبل اجل عية الع ومية للجنة األوالبية الكويتية. على  ا تياره ثالثة أعضـــــاء يت   10/2
( من االواانني الكويتيني ذوي اتطة 2األعضـــــاء االذكورين يف البند   ا تيارأن يت  

 يف اجملال الاا وين أو الرايضي.
 (11االادة  

 ي رتط يف عضو جملس اإلدارة ما يلي:
 اجلنسية.  أن يكون كوييت 11/1
 عاماً.  30أن ا يال ع ره عن  11/2
 أن يكون حاصل على مؤهل جامعي ختصص  ا ون أو ما يعادله.  11/3
 سنواخل. 10أن تكون لديه اتطة الاا و ية الدة ا تال عن  11/4
أن ا يكون  د صـــــــدر يف حاه حك   ضـــــــائي هنائي بعاوبة مايدة للحرية أو ارمية  11/5

 .اعتبارهو األما ة ، ما مل يُرد إليه ماسة ابل رف 
أن ا يكون عضـــــــــواً يف جملس إدارة أي هيئة رايضـــــــــية أو من االوظفني أو العاملني  11/6

 لدى اهليئة العامة للرايضة.
 (12االادة  

وحيادية كاملة وفااً ألحكام هذا  ابســــــــتاالليةتؤدى اهليئة مالامالا وا تصــــــــاصــــــــاهتا  12/1
 ص أو جالة التد ل يف شئوهنا أبية صورة كا ت. النظام وا جيوز ألي شخ

تكون اجت اعاخل اجمللس ومداواته ســــرية وا جيوز ألي عضــــو فيال ا أن حيضــــر أو  12/2
ي ـــــرتك يف حبث أي موضـــــوع إذا كان ارفا فيه أو له فيه مصـــــلحة مباشـــــرة أو غري 

ليه ويف مجيع مباشــرة، أو وكيال ألحد اتصــوم أو مم ال  ا و يا له أو وصــياً أو  ي اً ع
 األحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أي من هذه ا ااخل إن وجدخل. 

يلتزم أعضــــــاء اجمللس بعدم ك ــــــف أو إف ــــــاء االعلوماخل واالســــــتنداخل اليت تتعلق  12/3
 أبع ال اهليئة ، وح  ولو بعد تركال  الع ل لدى اهليئة.

ع أثناء جلســـــــــاخل التحكي  ســـــــــرية تعتط كافة االعلوماخل اليت تادم من أاراف النزا  12/4
وجيب على من يطلع عليالا عدم ك ـــــــف أو إف ـــــــاء ما فيالا إا مبوافاة الطرفني أو 

 بطلب من جالة  ضائية خمتصة. 
 (13االادة  

 .مـــدة العضـــوية يف جملــس اإلدارة أربـع سنــواخل  ابلــة للتجـديــد
 (14االادة  

 التــاليــــة:ا تصـاصــاخل يتـوىل اجمللــس ممــارسة االالــام وا
 على تنفيذها.  اهليئة واإلشرافوضع السياسة العامة لتحايق أهداف  14/1
 الصلة.  واللوائح ذاخلإجراء التعديالخل الالزمة على النظام األساسي والاواعد اإلجرائية  14/2
 تفسري النظام األساسي واللوائح والاراراخل ذاخل الصلة.  14/3
 ــائــب رئيــــس اجمللـــــس وأمني السر.   ا تخاب 14/4
 إصدار اللوائح اإلدارية واالالية الالزمة لتنظي  أع ال اهليئة.  14/5
 جداول احملك ني واتطاء والوسطاء.  اعت اد 14/6
والطرق حتديد أتعاب احملك ني والوســــــطاء واتطاء ورســــــوم ومصــــــاريف التحكي   14/7

 وفاا لالئحة الرسوم واالصاريف واألتعاب االعت دة. لتسوية االنازعاخل  األ رى
 االواز ة السنوية للاليئة واالصاد ة على ا ساب اتتامي عن السنة االالية االنتالية.  اعت اد 14/8
 تعيني مرا ب حساابخل معت د الراجعة حساابخل اهليئة.  14/9
 التارير السنوي عن أع ال و  اط اهليئة.  اعت اد 14/10
 وضع اهليكل التنظي ي والوظيفي للاليئة.  14/11
 أي مالام وا تصاصاخل أ رى يرى اجمللس ضرورة البت فيالا.  14/12
 االادمة من أحد أعضاء اجمللس.  ااستاالةالبت يف الباخل  14/13
 ت كيل جلان منب اة للتصدي لل وضوعاخل اليت حيددها اجمللس.  14/14
ن اتطاء أو االســـــت ـــــارين أو من اجلالاز الرايضـــــي مبن تراه مناســـــب م ااســـــتعا ة 14/15

 . إلجناز مالامالا
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ا جيوز ألعضــــــــاء جملس اإلدارة واامني العام وأعضــــــــاء اجلالاز اإلداري ممارســــــــة  14/16
 . أع ال التحكي  يف اهليئة

 (15االادة  
 اجمللس: اجت اعاخلتطبق الاواعد اآلتية على 

 يف على األ ل بناء على دعوة من رئيس جملس اإلدارةجيت ع اجمللس ســــــــتة مراخل يف الســــــــنة  15/1
 . لالجت اعأو بطلب من عضوين على األ ل، وجيب على رئيس اجمللس الدعوة 

تصـــدر الاراراخل أبغلبية أصـــواخل األعضـــاء ا اضـــرين ويف حالة تســـاوي األصـــواخل  15/2
 . ااجت اعيُرجح اجلا ب الذي يكون فيه رئيس 

 الاراراخل بوسائل التانية ا دي ة.  واختاذجملس اإلدارة  اجت اعاخلجيوز عاد  15/3
جملس اإلدارة ابلت رير وي ـــــــــــرتط يف هذه ا الة موافاة مجيع  خل راراجيوز أن تتخذ  15/4

 أعضاء اجمللس. 
 .ااجت اعيو ع رئيس ااجت اع واألعضاء ا اضرين وأمني السر على حمضر  15/5
 اجمللس حبضور أربعة أعضاء على األ ل. عاجت ا يكون النصاب الاا وين  15/6

 (16االادة  
 :التالية ا ااخل إحدى يف عضويته اجمللس عضو يفاد
 . الوفــــاة 16/1
 . بول ااستاالة 16/2
 .فادان األهلية 16/3
 بــعــاــوبــــــة مــاــيــــــدة لــلــحــريــــــة هنــــــائــي  ضــــــــــــــــائــي حبــكــ  عــلــيــــــه حــكــ  إذا 16/4

 .رد إليه اعتبارهماسة ابل رف واألما ة ، ما مل يُ  ارمية أو

 (17االادة  
 هي: مالــــام رئيــس جملس اإلدارة

اهليئة ويف حالة عدم حضـوره حيل حمله رتئب الرئيس،  إدارة جملس اجت اعاخل يرتأس 17/1
 ويف حالة عدم حضورمها  يرتأس أمني السر رائسة ااجت اعاخل.

 . األعضاء مع اباشرتاك ااجت اعاخل حماضر على التو يع 17/2
 التو يع على الاراراخل الصادرة من غرف التحكي . 17/3
 اهليئة. يف الع ل بتسيري االتعلاة الاراراخل اختاذ على اإلشراف 17/4

 (18االادة  
 ويتوىل اإلدارة جملس أعضـاء بني من ا تخابه يت  سـر أمني للاليئة يكون
 :  اآلتية االالام
 للاليئة. مةالعا واألما ة اإلدارة جملس بني التنسيق 18/1
 . أع اله جدول وإعداد اإلدارة جملس اجت اعاخل تنظي  18/2
 التنفيذ. موضع وضعالا على وا رص اإلدارة جملس عن الصادرة الاراراخل متابعة 18/3
جالاز األما ة  العامة وتذليل العاباخل اليت  وأداء اهليئة يف اإلداري الع ل سري متابعة 18/4

  تصاصالا ابلتنسيق مع الرئيس.تواجالالا يف سبيل ادائالا ا
 اهليئة. رئيس من به يكلف ما ومتابعة تنفيذ 18/5
 اهليئة. أهداف لتحايق الصلة ذاخل واجلالاخل الرايضية اهليئاخل مع واال اركة التعاون تعزيز 18/6
 اجمللس. جلساخل حماضر تدوين وحفظ 18/7

 (19االادة  
لس إدارة اهليئة، وي ـــرتط يكون للاليئة أميناً عاماً يصـــدر به  رار من جم

 فيه ما يلي:
 اجلنسية. كوييت  يكون أن 19/1
 . جامعي مؤهل على حاصل يكون أن 19/2
 .سنواخل ع ر عن ا تال الدة  طة لديه يكون أن 19/3
 ماسة ارمية أو للحرية مايدة بعاوبة هنائي  ضائي حك  حاه يف صدر  د يكون أا 19/4

 .اعتباره إليه دير  مل ما واألما ة، ابل رف
 .رايضية أو ممن يع لون لديالا هيئة أية إدارة جملس يف عضواً  يكون أا 19/5
 .أا يكون عاماًل أو موظفاً لدى اهليئة العامة للرايضة 19/6

 
 

 (20االادة  
يكون األمني العام مسئواً أمام اجمللس عن إدارة وتسيري الع ل اليومي 

 ام التالية:للجالاز التنفيذي ويتوىل االال

تســـــلي  التاارير إىل اجمللس عن االالام اليت مت تنفيذها واتطط االســـــتابلية الالزمة  20/9
 لتحايق أهداف اهليئة ابلتنسيق مع أما ة سر اجمللس.

إصــــــــدار الدورايخل والن ــــــــراخل ومطبوعاخل اهليئة واإلشــــــــراف عليالا بعد اعت اد  20/10
 اجمللس.

ااشـــــراف على تنظي  الندواخل واحملاضـــــراخل والدوراخل التدريبية وورش الع ل يف  20/11
 جمال تسوية االنازعاخل والتحكي  االعت دة من اجمللس واال اركة فيالا.

 .الزمة لتحايق أهداف اهليئةالايام ابالراسالخل وااتصااخل ال 20/12
تنفيذ االالام اليت ُيكلف هبا من  بل أما ة الســـر واالالام األ رى الالزمة لتصـــريف  20/13

 ال ؤون اليومية للاليئة.
 التو يع على العاود اليت تطمالا اهليئة. 20/14
 مت يل اهليئة أمام اجلالاخل ا كومية و اجلالاخل الاضائية والغري. 20/15
 الاراراخل التحكي ية جُماللة من األمساء.   ر 20/16

 (21االادة  
تاوم اهليئة بت هيل وتدريب الكادر العامل فيالا مبا مُيكنه من حســـــــــــن 

 أداء مالامه وا تصاصاته.
 (22االادة  

حيظر على مجيع العاملني واحملك ني والوســـطاء واتطاء يف اهليئة إف ـــاء 
عل ال  بســــبب أدائال  أي أســــرار أو معلوماخل أو بيارتخل وصــــلت إىل 

 .الالامال  ح  بعد تركال  للع ل لدى اهليئة
 (23االادة  

كــافــة اجلالــاخل واهليئــاخل الرايضـــــــــــيــة الوانيــة تــذليــل كــافــة   يتعني على
كن اهليئــة من أداء مالــامالــا على الوجــه الصـــــــــــعوابخل واالعو ــاخل مبــا ميُ 

 األم ل وفاا ألحكام هذا النظام.
 (24االادة  

نصـــــــــــوص عليالا يف هذا النظام أو اللوائح االعت دة أو أية أي دعوة أو اتصـــــــــــال م 24/1
إجراءاخل أ رى لتسوية االنازعاخل جيب أن تت  كتابة، وجيوز إرساهلا بواسطة الفاكس 

 .أو ابلطيد االسجل مع عل  الوصول أو بواسطة وسائل ااتصال ا دي ة
 إلرسـاله.يعتط ااتصال منتجاً ألثره من اليوم التايل  24/2

 (25ادة  اال
يكون النظام األســـــــاســـــــي رتفذاً من اتريخ اعت اد من جملس إدارة هيئة 

 التحكي  الرايضي و  ره ابجلريدة الرمسية .
 (26االادة  

يُراجع النظام األساسي بصفة دورية من  بل جملس إدارة اهليئة الوانية 

اســــــــــتالم الباخل التحكي  أو غريها من الباخل تســــــــــوية االنازعاخل وما يادم من  20/1
 . ردود ب  هنا وكافة االستنداخل اتاصة هبا وتبليغالا ألاراف النزاع

تزويد أاراف النزاع أبمساء احملك ني واتطاء والوسطاء حسب مؤهالهت  و طاهت   20/2
 . وا تصاصاهت 

حفظ ســـــجل وملفاخل الباخل التحكي  وتســـــوية االنازعاخل اليت تادم إىل إعداد و  20/3
 . اهليئة وحفظ صورة ابق األصل من الاراراخل التحكي ية واتفا ياخل الوسااة

 . إعالم أاراف النزاع مبواعيد اجللساخل ومكان ا عاادها 20/4
اســـب لعاد تاد   دماخل الســـكراترية والرتمجة وحفظ االلفاخل وتوفري االكان االن 20/5

 . جلساخل التحكي 
 وشرح اإلجراءاخل االنازعاخل لتسوية األ رى الوسااة والطرق   توفري االعلوماخل 20/6

 . للاواعد اإلجرائية واللوائح االاررة وفااً  االنازعاخل  ل االتبعة
إعداد ووضع الن اذج واعت ادها من اجمللس لتساليل إجراءاخل التحكي  والطرق   20/7

 . ة االنازعاخلاأل رى لتسوي
حفظ وحتـــديـــث جـــداول احملك ني والوســـــــــــطـــاء واتطاء االعت ـــدين لـــدى اهليئـــة  20/8

 . وعناوينال  وا تصاصاهت  االختلفة
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للتحكي  الرايضـــــي وفااً الا تاضـــــيه االصـــــلحة العامة، ويُعدل بارار من 
 لس اإلدارة.جم
يف عت د هذا النظام األساسي وصودق يف اجت اع جملس اإلدارة ا

 م. 30/6/2020 بتاريخجلسته ر        ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية
 للتحكي  الرايضي

 بعد اااالع على الدستور -
إبصــــــدار  ا ون  1980( لســــــنة 38وعلى االرســــــوم ابلاا ون ر     -

 تجارية والاوا ني االعدلة له،االرافعاخل االد ية وال
( 23وعلى  ا ون تنظي  الاضـــــاء الصـــــادر ابالرســـــوم ابلاا ون ر     -

 والاوا ني االعدلة له، 1990لسنة 
والاوا ني  يف شـــ ن الرايضـــة 2017( لســـنة 87وعلى الاا ون ر     -

 االعدلة له،
ب ــــ ن ت ــــكيل جملس إدارة  2019( لســــنة 62وعلى الارار ر     -

 وانية للتحكي  الرايضي،اهليئة ال
وافق جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــــــــــي على إصــــــــــدار  -

 واآليت  صه: للتحكي  الرايضي الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية
 (1االادة  

 التعريفـــاخل
يف تطبيق أحكـــام هـــذه الاواعـــد، تكون للكل ـــاخل والعبـــاراخل التـــاليـــة 

 ما مل ياتض السياق معىن آ ر.  االعاين االوضحة  رين كٍل منالا،
 .دولة الكويت البلد: -
 يف ش ن الرايضة وتعديالته.  2017لسنة  87الاا ون ر    الاا ون: -
 اهلـــــــيـــــــئـــــــة  -

   الوانية:
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  اجمللس: -
رئيس  -

 اجمللس:
 اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.  رئيس جملس إدارة

 أعضاء  -
 اجمللس:

 أعضاء جملس إدارة اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

األمـــــــــــني  -
 العام:

 هو االدير التنفيذي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

ــــــنــــــظــــــام  - ال
 األساسي:

 النظام األساسي للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

الــــاــــواعــــــد  -
 ة:اإلجرائي

 الاواعد اإلجرائية للاليئة الوانية للتحكي  الرايضي. 

 غـــــــــرفـــــــــة -
 التحكي :

هيئــة مكو ــة من حمك  فرد أو ثالثــة حمك ني يســـــــــــنــد إليالــا مال ــة النظر يف 
 االنازعاخل التحكي ية الرايضية والفصل فيالا.

ـــازعـــاخل  - االن
 الرايضية:

تعلاة أع ـال اهليئـاخل الرايضـــــــــــيـة اال كـافـة االنـازعـاخل ذاخل الصـــــــــــلـة بكـافـة
ابأل  ـــطة الرايضـــية وأمورها االؤســـســـية، واليت يكون أايً من أارافالا اهليئاخل 

 يف دولة الكويت. الرايضية أو أعضائالا أو منتسبيالا أو متعا ديالا
هي كل  زاع حتكي ي منظور لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي سواء أمام  االنازعة: -

 الوسااة. غرفة التحكي  أو غرفة
ــــــــ - اــــــــرار ال

 التحكي ي:
 التحكي  من  راراخل حتكي ية. هو كل ما يصدر عن غرفة

جـــــــــــدول  -
 احملك ني:

 ائ ة تصدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل احملك ني االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 رايضي. ه  أاراف االنازعة االعروضة على اهليئة الوانية للتحكي  ال األاراف: -
 غـــــــــرفـــــــــة -

 الوسااة:
هيئة مكو ة من وســــــيط فرد أو ثالثة وســــــطاء يســــــند إليالا مال ة مســــــاعدة األاراف 

 والتوفيق بينال ا يف التوصل إىل تسوية ودية لل نازعة االعروضة عليالا. 

 الوسااة: -
 
جـــــــــــدول  -

 الوسطاء:
اتــــــــفــــــــاق  -

 الوسااة:
جـــــــــــدول  -

 اتطاء:
 

يط فرد أو ثالثة وســـطاء مســـاعدهت  أي ع لية يطلب فيالا األاراف من وســـ
 يف التوصل إىل تسوية ودية لل نازعة االطلوب فيالا الوسااة.

 ائ ة تصدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل الوسطاء االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

 غرفــةتفــاق ودي يصـــــــــــــل إليــه األاراف  ــل منــازعــاهت  من  الل اهو كــ
 ة.الوساا

 ائ ة تصـــــــدر من جملس اإلدارة حتتوي على أمساء وبيارتخل اتطاء االعت دين 
 لدى اهليئة الوانية للتحكي  الرايضي.

ــــئــــــاخل  - اهلــــي
 الرايضية:

اهليئاخل اليت تؤســــــــس اســــــــتنادًا ألحكام الاا ون، من أشــــــــخاص ابيعيني أو 
من  اعتباريني، الدة غري حمدودة، بغرض توفري  دماخل رايضــية وما يتصــل هبا

 دماخل أ رى، وا هتدف إىل حتايق الربح بصــــــفة أســــــاســــــية. وتندرج حتت 
هذا االس ى الكيارتخل التالية: األ دية الرايضية  مبا يف ذلك األ دية الرايضية 
ال ــــــــاملة واالتخصــــــــصــــــــة(، ااحتاداخل الرايضــــــــية الوانية، اللجنة األوالبية 

 الكويتية، واللجنة الباراالبية الكويتية.
ـــــــادي  - ـــــــن ال
 لرايضي:ا

كل كيان يت  إ  اؤه، الدة غري حمدودة، بغرض تنظي  أو ممارسة الرايضة وا 
 يالدف إىل حتايق الربح بصفة أساسية. 

ااحتــــاداخل  -
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الوانية:

جالاخل غري حكومية تتوىل إدارة رايضــــــــة أو رايضــــــــاخل حمددة، وتتوىل تنظي  
ع يف هذا ال ـــــــ ن هذه الرايضـــــــة أو الرايضـــــــاخل على االســـــــتوى احمللي، وتتب

ااحتاداخل الرايضية الدولية االعنية هبا. وتندرج حتت هذا االس ى: ااحتاداخل 
الرايضـــية األوالبية اليت تكون رايضـــتالا مدرجة ابلطرتمج األوال ، وااحتاداخل 
الرايضــــــية غري األوالبية واليت تكون رايضــــــتالا غري مدرجة ابلطرتمج األوال ، 

 باراالبية اليت رايضتالا مدرجة ابلطرتمج الباراال . وااحتاداخل الرايضية ال
الــــلــــجــــنــــــة  -

ــــــــة  ــــــــي األوالــــــــب
 الكويتية:

هيئة رايضــية وانية تتكون من كافة ااحتاداخل الوانية واأل دية الرايضــية االتخصــصــة 
 االعرتف هبا من ااحتاداخل الدولية واال الرة ابااً ألحكام الاا ون يف دولة الكويت. 

االــــــيــــــ ــــــاق  -
  :األوال

هو مدو ة االبادئ األساسية لألوالبياد، والاواعد واللوائح اليت تتبناها اللجنة 
األوالبيــة الــدوليــة، وهو الــذي حيك  ع ــل هــذه االنظ ــة وت ـــــــــــغيــل ا ركــة 
األوالبية، ويوضــح شــروط ااحتفال ابأللعاب األوالبية، وفااً للتعديالخل اليت 

 ر. ُدرى عليه، وتكون رتفذة وسارية من و ت آل 
الــــلــــجــــنــــــة  -

ــــــــة  ــــــــي األوالــــــــب
 الدولية:

جالة دولية غري حكومية، وغري رحبية، مارها مدينة لوزان بســـــــويســـــــرا، وتعد 
 االسئولة عن تعزيز األوالبياد و يادة ا ركة األوالبية يف العامل. 

ااحتــــاداخل  -
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الدولية:

جالاخل دولية غري حكومية تاوم إبدارة رايضـــــــــــة أو رايضـــــــــــاخل حمددة على 
الستوى العاالي، وتتوىل وضع الاواعد واللوائح اليت تعزز  زاهة هذه الرايضة ا

احملـــددة لل  ـــــــــــــاركني واالعنيني على االســـــــــــتوى الـــدويل، وتطوير الالعبني 
 احملت لني، وتنظي  البطواخل العاالية أو الاارية. 

ـــــري  - ـــــعــــــاي اال
الـــدوليـــة ذاخل 

 الصلة:

ي اق األوال  ويف النظ  األســــــاســــــية االبادئ والاواعد واألحكام االاررة يف اال
 ولوائح ااحتاداخل الرايضية الدولية.

ــــئــــــاخل  - اهلــــي
ـــرايضـــــــــــــيــــــة  ال

 الدولية:

ية  اللجنة األوالبية الدولية، اللجنة الباراالبية الدولية، وااحتاداخل الرايضـــــــــــ
 الدولية، واهليئاخل الرايضية اإل لي ية والاارية االنت ية إليالا. 

حمــــــكــــــ ــــــة  -
 الكاس:

 Court of Arbitration forالتحكي  الرايضـــــــــــي الــــدوليــــة  حمك ــــة 
Sport.) 

 (2االادة  
 أحكـــام عامـــة

مع مراعاة أحكام النظام األســـــــــــاســـــــــــي، تطبق هذه الاواعد اإلجرائية على إجراءاخل  2/1
التحكي  والوســااة أمام اهليئة الوانية للتحكي  الرايضــي، وعلى وجه اتصــوص أمام 

 ااة االختصة. التحكي  أو الوس غرف
للاليئة الوانية للتحكي  الرايضـــــــي كافة الصـــــــالحياخل الالزمة للفصـــــــل يف االنازعاخل  2/2

التحكي  أو الوسااة، والبت يف الطلباخل  الرايضية مبا يف ذلك متديد فرتة واية غرف
 ومل يرد ب  هنا  ص يف هذه الاواعد.  التحكي  أو الوسااة اليت  د تواجالالا غرف

 ر أي من األاراف يف إجراءاخل التحكي  مع عل ه بو وع ظرف ما حيق له إذا اســـــــــــت 2/3
( أايم، ُعد ذلك 7 الل مدة ا تزيد عن ســـــــــــبعة   ومل يعرتض عليه ااعرتاض عليه،

 تنازًا منه عن حاه يف ااعرتاض على ذلك الظرف. 
 ما يدعيه.جيب على من يدعي أمرًا أن يادم كافة األدلة واالستنداخل اليت ت بت صحة  2/4

التحكي   ذا  لت هذه الاواعد اإلجرائية عن تنظي  أية مســـــــــ لة مطروحة أمام غرفإ 5/2
( ٣٨ر    أو الوســـــااة تطبق الاواعد اإلجرائية االنصـــــوص عليالا يف االرســـــوم ابلاا و 

 إبصدار  ا ون االرافعاخل االد ية والتجارية الكوييت والاوا ني االعدلة له. ١٩٨٠لسنة 
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