النادي القطري للساعات
نبذه عن النادي:
أس س النادي القطري للس اعات في عام  2018من قبل ھواة جمع الس اعات في قطر ،حيث يجمعھم ش غف
كبير لل ساعات وكل ما يختص بھا ومن ھذا المنطلق تم تأ سيس النادي .وكان الھدف من تأ سي سه إن شاء نادي
لمحبي الس اعات والذين يھوون إقتنائھا وجمعھم تحت س قف واحد  .ومن أھم أھدافه إثراء ثقافة إقتناء
الس اعات وكل مايدور حولھا وإنش اء بيئه إجتماعية تدور حول ھذه الھواية ومن ثم نقل ھذا الش غف ليص بح
النادي أحد أبرز النوادي العامية المختص ه في الس اعات  ،باإلض افة س يركز النادي نحو إص دار س اعات
حصرية ألعضائه باإلضافة إلى جميع إكسسواراتھا.
أھداف النادي:
إن أھداف النادي تتركز حول محور إثراء ثقافة إقتناء الس اعات وجميع ما يختص بھا ومن ذلك المنطلق
حددنا األھداف التالية:
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إثراء ثقافة إقتناء الس اعات وكل ما يتعلق بھا في دولة قطر وذلك عن طريق تنظيم فعاليات تثقيفيه
وإجتماعية في داخل الدولة ومستقبالً خارج الدولة .حيث أن ھذه الفعاليات سوف توفر بيئه إجتماعية
لطيفة ليتناقش فيھا محبوا ھذه الھوايه وليحصلوا على المساعدة في ما يخص ھوايتھم.
إصدار ساعات خاصة بأعضاء النادي حيث سوف تصمم خصيصا ً ألعضائه باإلضافة إلى إصدار
إكسسوارات خاصة بالساعات.
تبادل الخبرات بين أعض اء النادي باإلض افة إلى تثقيف ومس اعدة الھواة الجدد على كل ما يختص
بشراء وإقتناء الساعات وتاريخ ھذه الصناعة العريقة.
بحث فرص شراكات مع الوكالء المحليين والعالميين لتوفير مزايا وأسعار خاصة لألعضاء.
إصدار بطاقة عضوية لمنتسبي النادي والتي سوف تخولھم للحصول على إمتيازات خاصة.

قوانين النادي:
وضعت ھذه القوانين لتعزيز أھداف النادي فقط الغير.
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قبول أو المحافظة على عضوية الألعضاء سوف يتم عن طريق المجلس اإلستشاري للنادي ز
المشاركة في تجمعات النادي.
المشاركه الفعاله في المنتدى ومنصات التواصل اإلجتماعي.
عدم تسريب المشاريع والمواضيع التي تتم مناقشتھا بين األعضاء ألي طرف خارج النادي.
عدم التحدث بأي مواضيع ال تختص بالساعات ومتعلقاتھا.

