النظام األساسي لمجلس عائلة الحداد
يهدف هذا النظام الى تحديد عالقات متوازنة وترابط ايجابي إلعتمادها كآلية ونظام بين أبناء العائلة والمجتمع بما يضمن حقوق
ووا جبات جميع األطراف .ويكون هذا النظام قاعدة أساس يمكن البناء عليها وتطويرها بما يخدم مصالح وتطلعات وأهداف العائلة لتشكل
دليالً ألبناء العائلة يقربهم ويزيد التآلف والترباط والتراحم بينهم وأساسا ً لألجيال القادمة يرشدهم ويكسبهم خبرة ومروثات عائلتهم.

الباب األول:
إسم المجلس ومقره وتعريفه وأهدافه
مادة (:)1
إسم المجلس :ديوان آل الحداد ومقره الرئيسي دولة الكويت ويقرر مكانه المؤقت أو الدائم فيما بعد حسب اتفاق مجلس اإلدارة.
مادة (:)2
أهداف المجلس:
-1
-2
-3
-4
-5

لم شمل العائلة وتنمية روح التكافل والتعاون وكذلك زيادة وترسيخ أواصر المحبة والترابط بين أفرادها.
رفع مستوى أفراد العائلة من كافة الجوانب لكي يكونوا عنصراً فاعال وإيجابيا ً في المجتمع ويأخذوا المكان االئق بهم.
العمل الفوري على فض النزاعات التي قد تنشأ ال سمح هللا بين أبناء العائلة أو مع األطراف الخارجية وإصالح ذات البين.
يعهد المجلس بالمساعدة واإلنابة عن العائلة في تأدية الواجبات الرئيسية.
رسم السياسة العامة بما يخدم مصالح وتطلعات أبناء العائلة وإثبات حضور الدور العائلي في جميع المحافل والهيئات
والمؤسسات في الدولة.

الباب الثاني:
العضوية وشروطها ولتزامات األعضاء.
مادة (:)3
شروط العضوية في المجلس
-1
-2
-3
-4
-5

العضوية حق مكتسب لكل فرد من أفراد العائلة بلغ عمر الثامنة عشر ويؤمن بأهداف المجلس.
أفراد العائلة دون الثامنة عشر يعتبرون الفريق الموازي لألعضاء المجلس ويحق لهم المشاركة في األنشطة الثقافية
واإلجتماعية ولكن ال يحق لهم المشاركة أو التصويت مع مجلس العائلة أو اللجان المنبثقة عنها.
كل فرد من أفراد العائلة تنطبق عليه شروط العضوية يعتبر عضواً عامالً ويحق له المشاركة والتصويت في اجتماعات مجلس
اإلدارة المنتخب .أو اإلنضمام الى لجان المجلس المختلفة.
يحق لألعضاء مجلس اإلدارة المقتدرين ماديا ً تقديم تبرعات سنوية للمجلس كل حسب قدرته ورغبته في المساعدة وذلك لتغطية
نفقات المجلس والوفاء باألهداف المرجوة.
يتم اإلتفاق داخل المجلس على تزكية كبار السن في العائلة تكون مهمتهم تمثيل العائلة أمام العائالت األخرى واألطراف
الخارجية ويتحدثوا بإسم العائلة تقديراً لمكانتهم.

الباب الثالث:
مجلس اإلدارة وقواعد عمله وصالحياته.
مادة ()4
مجلس اإلدارة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تأسيس مجلس األمناء المكون من  25عضواً يتم تزكيتهم من أبناء العائلة من لهم الخبرة والكفاءة والنشاط لتمثيل كل أسرة
تنتسب ألحد األجداد وأعمدة العائلة.
يتم انتخاب مجلس اإلدارة المكون من خمسة أعضاء رئيسيين (الرئيس  ،نائب الرئيس  ،أمين السر  ،مسئول العالقات العائلية،
مسئول العالقات الخارجية) من أعضاء مجلس األمناء وعضوية باقي العشرين عضو.
يجتمع مجلس اإلدارة المنتخب بحد أقصى مرة كل ثالثة أشهر لمتابعة خطة عمل المجلس ويمكن الدعوة الى اجتماع مجلس
األمناء بدعوة من كبار السن أو ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة المنتخب.
يعقد مجلس اإلدارة اجتماع سنوي لعرض تقريره وإنجازاته خالل العام.
تعتبر اجتماعات مجلس األمناء قانونية إذا حضرها أكثر من نصف األعضاء الخمسة والعشرين وتتخذ قراراته باألغلبية
المطلقة وتصبح هذه القرارات بعد إقرارها ملزمة لجميع أبناء العائلة.
يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته اذا تغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية وبدون عذر مقبول.
يتم إعادة انتخاب مجلس األمناء الخمسة والعشرين كل ثالث سنوات ويشكل مجلس إدارة جديد.

مادة ()5
وظائف مجلس اإلدارة:
-1
-2
-3
-4

خدمة العائلة والعمل على تنفيذ المهمة الموكله إليه واإلشراف على مقر مجلس العائلة.
يحق لمجلس اإلدارة أن يؤلف لجانا ً فرعية (ثقافية  ،اجتماعية و رياضية) لخدمة العائلة وتغطى مصاريفها مباشرة من
المستفيدين من أنشطة اللجان.
فتح ديوان دائم أو مؤقت بإسم العائلة يكون قريبا ً من مركز العائلة (حسينية آل ياسين).
تأمين احتياجات الديوان المختلفة من مواد إستهالكية وكل ما يلزم أوجه النشاطات المختلفة في الديوان.

هذا مع تمنياتنا لجميع أبناء العائلة المشاركة في اإلستفتاء (الموافقة أو الرفض) للنظام األساسي المقترح
لمجلس عائلــة الحــــداد عن طريق التصويت على ورقة اإلستفتاء المرفقة بالظرف وإعادتها بموعد أقصاه ليلة
 15رمضان  – 1433مولد اإلمام الحسن (ع) في حسينية آل ياسين.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

اإلستفتاء على النظام األساسي لمجلس عائلــة الحـــداد
موافق

غير موافق

