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الرٌاضت و األخالق متثل القٍن و تعرب عن روح األصالت و 
روح العطاء وعن القدراث و اإلهكاناث و تلك 

 بناء الىطن و تطىره املسائل كلها تصب يف عولٍت
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 ر ــريــات التقـــويــحمت

 
 .ذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم .1

 .م2012-2011ومخطيمسؿؾفومٌقدؿمم2011-2010غشوطمىـيمايؽوممٌقدؿم .2

 .2012-2011ومخطيمسؿؾفومٌقدؿم2011-2010غشوطمىـيماٌـؿكؾوتمٌقدؿ .3

 .2012-2011ٌقدؿومخطيمسؿؾفومم2011-2010غشوطمىـيماظرؼوضيماألغـقؼيمٌقدؿ .4

 .2012-2011ٌقدؿمومخطيمسؿؾفوم2011-2010ٌقدؿغشوطمىـيماٌدربنيم .5

 .2012-2011ٌقدؿومخطيمسؿؾفوممم2011-2010ٌقدؿغشوطمىـيماٌقينمبودؽقًم .6

 .2012-2011ٌقدؿومخطيمسؿؾفومم2011-2010ٌقدؿماإلحصوءغشوطمىـيم .7

 .2012-2011ٌقدؿومخطيمسؿؾفومم2011-2010ٌقدؿغشوطمىـيماٌلوبؼوتم .8

م.2012-2011ٌقدؿومخطيمسؿؾفومم2011-2010ٌقدؿغشوطمىـيماالحذلافم.9

 .2012-2011ٌقدؿاظالئقيماالغضؾورقيمموغشوطمىـيماالغضؾوطم.م10

 .طيمظؾؿقدؿماظؼودمماظصعقبوتماظيتمتقاجفمبرغوعٍموخطيمسؿؾماالهودموماًم.11

 .اظؿؼرؼرماٌوظلمم.12
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ً:اؾيادةًأعضاءًاْممترًم

ؼـعؼدمعممترغومػذاموورــومميرممبرحؾيمصعؾيمغؿقفيماظظروفماظراػـيماألعرماظذيمؼؿطؾىمتضوصرمجفقدمذيقعمأبـوءماظؾعؾيم

مومرروحوتـومسـماظػردؼيموماٌصوحلممإروردونمادؿــوءمبؽؾمصدقمومأعوغيمضؿـم صرؼؼماظعؿؾماظقاحدمومانمغؾؿعدمسيمسؿؾـو

قوتمؾاٌراحؾماظلوبؼيمظؿالسيماظلؾمأصرزتفوضؾموماالدؿػودةمعـمطوصيماألعقرماظيتماظشكصقيمظالرتؼوءمبؾعؾيمطرةماظلؾيمسبقماألص

م...ومتلؾقطماظضقءمسؾكماالجيوبقوتموماظعؿؾمسؾكمرسوؼؿفومومتطقؼرػومعـمخاللمعداخالتؽؿماظؾـوءةموماشلودصيم

ً:ًاؾيادةًأعضاءًاْممترً

م:مظصققحمسيمبـوءماظؾعؾيمعـمخاللمؼـعؼدمػذاماٌممترمومضدمخطكماهودطؿمخطقاتمػوعيمسؾكماظطرؼؼما

 .وماظؿـظقؿلمسيمعػوصؾمسؿؾماالهودمومىوغفمماإلداريتطقؼرماظعؿؾم -1

 .تلدقسمسؿؾماالهودموصؼمعـظقعيماظؽذلوغقيم -2

 .ماظقرينماظـقسلمظؿطقؼرماظػؽوتماظعؿرؼيمومإحداثماٌراطزماظؿدرؼؾقيمظالػؿؿوممبوٌقاػىماظـقسقيممعبوٌشرواإلضالعم -3

ـشوروتماظيتماضرػومعممترطؿماظلوبؼمرشؿماظظروفماظصعؾيماظيتمعررغومبفومذيقعًومسيمخطقةمتـؿمسـمانوزمطوصيماظ -4

 .مجدؼيماالهودموماظؿزاعفمسيمتـػقذمبراذبفمومخططفماظلـقؼيمسؾكماظـققماألعـؾم

ً:ًـمقجفًباؾشؽرًؾــًًإنوفـاًالبدًؾـاً

 وماظؿػوسؾموماظدسؿماظالربدودمظالهودمسيمتـػقذممباظؿفووعـظؿيماالهودماظرؼوضلماظعومماظيتمملمتدخرمجفدامسيم

 .براذبفمومخططفمومغشوروتفم

 اظؾفونماظرئقلقيمظالهودمٌلوػؿؿفومومم–األغدؼيمم–اظؾفونماظػـقيماظػرسقيمم–صرعماالهودماظرؼوضلمسيماحملوصظوتم

 .مرلمسيماظقصقلمإديمتؾؽماٌرحؾيمعشورطؿفومسيمتـػقذماٌلوبؼوتموماظدلاعٍموماًططماٌقضقسيماألعرماظذيمظفماألثرماظؽؾ

 ومسوعاًلمػوعًومسيمتطقؼرماظؾعؾيمماإلسالمماظرؼوضلماظذيمواطىمعلرلتـومصؽونمرطـومأدودقًو. 

ً:اؾيادةًأعضاءًاْممترً

م ماظؼودم مظؾؿقدؿ مععمم2012-2011دقؽقنمسؿؾماالهود مؼؿالءم ماظؼراراتممبو مسيمادبوذ مؼؿطؾىماٌروغي مادؿــوئقو مو دضقؼًو

مأخرلًااظظروفم ماظقرـقي ماٌلموظقي مبروح ماظؿقؾل مؼؿقجىمسؾقـو مظذا منوحفو ماٌلوبؼوتمو مادؿؿرار مؼضؿـ مو طؾمماظراػـي

اظؿؼدؼرموماحملؾيمظؾقضقرماظؽرؼؿمومظؽوصيماظعوعؾنيمسيمضطوعمطرةماظلؾيمومظقؽـمذعورغوماظشػوصقيموماظعؿؾماظدؤوبمظالرتؼوءم

 .بؾعؾؿـومسبقماألصضؾم

مم

م

م

م

م



 
5 

م

 االحتاد العربي السوري لكرة السلةجملس إدارة 

ً:ًعؾكًاؾشؽؾًاؾماؾل14/12/2009ًبمارقخًًاـمىابًاالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةمتًً&

 رئقيًاًًًًحمؿدًجاللًـؼرشً 

 أؿقـًاًؾؾيرًًًاؾدؽمقرًداـقالًذوًاؾؽػؾً 

 عضقًاًًًًًحمؿدًحـقينً 

 عضقًاًًًًًرقاضًعرابلً 

 عضقًاًًًًجاـقتًاؾشاؿلً 

 عضقًاًًًًًاِهلزًًػقاً 

 عضقًاًًًًعدـانًاؾعاـلً 

 عضقًاًًًًحمؿدًابقًدعدى 

 عضقًاًًًًًوػقؼًدؾقمً 

 

 ــدًًاؾيـــقدًمتًتعـــقن ــؾةًًًدـــعدىًأبـــقحمؿـ ــقًاًالًاالٍـــادًاؾعربـــلًاؾيـــقريًؾؽـــرةًاؾيـ عضـ

ً.24/2/2011ًتارقخ510ًًبداًلًؿـًاؾيقدًعلدًاؾؽرقؿًػاخقريًباؾؼرارًرؼؿً
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 9000-9009ملوسم جلان االحتاد العربي السوري لكرة السلة 
 :ًًًُــةًاألؿــقرًاْيـمعهؾة 

 رئقيًاًًحمؿدًجاللًـؼرش 

 أؿقـًاًؾؾيرًًداـقالًذوًاؾؽػـؾً.ًد 

 عضقًاًًًحمؿـدًحـقـينً 

 

 ًً:ًاؾػـقةًاؾرئقيقةًؾهـــةًاؾ 

 ًرئقيًاًًًًًًًًًًًحمؿدًجاللًـؼرشً 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًًًًًًًًًًًًًًفاللًدجاـل 

 عضقًاًًًًًًًًًًًًًًًبادؾًاِؿقي 

ًعضقًاًًًجاكًباذاقاـل 

 عضقًاًًًًًًًًًًًعؿادًعنؿان 

 عضقًاًًًررقػًؼقررش 

ًعضقًاًًًغادةًاؾراعلً 

 عضقًاًًًدـاؿرًإؿـامًًًًًًًًًًًًً 

 

 :ًًاؾرئقيقةًُــةًاِؽــام 

 رئقيـًاًًًًًذوادةًاؾفًرذل 

ًأؿقــًاًؾؾيـرًًًًًؿػقــدًتؾؾـقً 

ًعضـقًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمجالًاؾمنبً 

ًعضـقًاًًًؿاجـدًدــهؼدارًًًًًًًًًًًًًًًً 

 عضـقًاًًحيقــكًؿؾــقكًًًًًًًًًًًًًًًًً 

ً

ً

ً
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 :ًًًًًًاؾؾهــةًاألـنـققة 

 رئقيـًاًًًجاـقـتًاؾشـاؿلً 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًًدفريًتالوي 

ًعضقًاًًؾلًًًًًًًًًًًًًًًفاـلًدـػط 

ًعضقًاًًًعلدًاؾـقرًًًًًًًًًًؿريقـام 

 عضقًاًًًفدىًحاؿـضًًًًًًًًًًًً 

 

 :ًُـــةًاالحمـراف 

 رئقيـًاًًًًًجاللًـؼرش 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًًػقازًاِهل 

ًعضقًاًًًًوحقدًعرػات 

 عضقًاًًًًفاـلًعلدوً 

ً

 :ًًُـــةًاْدربقــ 

 رئقيـاًًًًًًًَعؿادًعنؿـان 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًًًفقنؿًمجقؾًً 

ًعضقًاًًًًدـاؿرًؽقاؾلً 

ًعضقًاًًًًًجاكًباذـاقاـل 

 عضقًاًًًًًجمـدًدـراجً 

 عضقًاًًًًعالءًجقخهلً 

ً

 :ًُــةًاالـضـلاط 

 رئقيـًاًًًًصـالحًـققالتـل 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًذـوادةًآلًرذـلً 

ًعضـقًاًًًًوحقـدًعرػـاتًً 
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 :ًًًًُــةًاْيـابؼات 

 رئقيًاًًًًًفاللًدجاـل 

ًأؿقـًاًؾؾيـرًًًًاميـًصالح 

ًعضقًاًًًًؿـمصرًعلدًاؾرزاقًً 

ًعضقًاًًًًًًإبرافقـؿًاؾعؿرً 

 عضقًاًًًًؽرقؽقرًمحاؾقان 

ً

 :ًًُــةًاْقينًبادـؽت 

 رئقيـًاًًًًًفقنـؿًمجقـؾ 

ًأؿقـًاًؾؾيرًًًًـؿًاخمقـارًقنف 

ًعضقًاًًًػـــاديًٌؿً 

ًعضقًاًًجاللًمحقي.ًد 

 عضقًاًًًًًًًجقرجًذؽرًً 

 

 :ًًتطققرًوًتلفقؾًاِؽامًُــةً 

 رئقيـًاًًًًًرقاضًعرابل 

ًأؿقـًاًؾؾيرًًًًًفشامًاؾشؿعةً 

ًعضقًاًًًعلدًاؾغينًغـقم 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :دقمؿًاؾعؿؾًعؾكًإـشاءًُـمنًجدقدتنً 

 ُـةًاؾػكاتًاؾعؿرقة 

3ً×3ًؿيابؼةًُـة 
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 انالئحت اإلداريت

 3123 - 3122نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت املىسى 

 اننظبو اإلداري نعًم انهجبٌ انرئيسيت نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت
 

 :ػتعارًق -1
م:ؼؼصدمبوظؽؾؿوتمواظعؾوراتماظؿوظقيماٌعوغلماٌذطقرةمأدغوه

 ظؽرةماظلؾيذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمماالهود 
 اٌؿػرسيمسـماالهودماظرئقلقياظؾفـيممماظؾفـي. 
 مسضقمأحدماظؾفونماظرئقلقيماٌؿػرسيمسـماالهودماظعضق

 .ؼؿؿمتشؽقؾمىونمرئقلقيمزبؿصيمعـمأصقوبماًدلةمسيماجملوالتماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾعؾي -2
م.ؼؽقنمأسضوءمتؾؽماظؾفونمعـمخورجمأسضوءمذبؾسمإدارةماالهود -3

 .منمعـمضؾؾمذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيؼؿؿمتشؽقؾماظؾفو -4
 .أسضوءمػؿماظرئقسموأربعيمأسضوءم5تؿؽقنمطؾمىـيمعـم -5
 .تلؿلمطؾمىـيمأحدمأسضوئفومظؾؼقومممبفوممأعنيماظلر -6
 :تيؿكًاؾؾهانًاؾػـقةًاؾرئقيقةًحيبًاآلتل -7

 م.اظؾفـيماظرئقلقيمظؾقؽوم

 م.اظؾفـيماظرئقلقيمظؾؿدربني

 م.اظرئقلقيمظؾؿلوبؼوتاظؾفـيم

 م.ظؾؿـؿكؾوتماظقرـقيماظرئقلقياظؾفـيم

م:بوإلضوصيمظؿؾؽماظؾفونمؼؼقمماالهودمبؿشؽقؾمىونمأخرىمظؾؿعووغيمبؿغطقيمطوصيمجقاغىماظعؿؾموػل

 مىـيماظؿطقؼرماألغـقؼيماظرئقلقيم

 ماظؾفـيماظرئقلقيمظإلحصوء

 مىـيماظؿطقؼرماظرئقلقيمظػؽيماظصغور

م:طؿومؼؼقمماالهودمبؿشؽقؾماظؾفونمذاتماظصػيماإلدارؼيمواظؼوغقغقيمواإلسالعقيمحلىماآلتل

 ماظؾفـيماظرئقلقيمظالغضؾوط

 ماظؾفـيماظرئقلقيمظالحذلاف

 ماظؾفـيماإلسالعقيماظرئقلقي
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 :اجمؿاعاتًاؾؾهان -8
 م.مقستـعؼدماجؿؿوسوتماظؾفونمبـوًءمسؾكمدسقةمعـمضؾؾماظرئقسمأومأعنيماظلرمسيمحولمشقوبماظرئ

 م.ؼؼقممأعنيماظلرمبرئوديماىؾلوتمسيمحولمشقوبمرئقسماظؾفـي
 م.وؿؿعماظؾفونمبشؽؾمدوريمعرةمواحدةمسيماظشفرمأومسـدماظضرورة

 مسـدماالخؿالفمبوظرأيمأليمدؾىمعـماألدؾوبمؼؿؿمإتؾوعمعؾدأماظؿصقؼًمالدبوذماظؼرارماٌـودى

 مؼؽقنمصقتمرئقسماظؾفـيمعرجقًومسيمحولمتلوويماألصقاتم

ذيقعمعؼرراتماظؾفونممبـوبيماضذلاحموتعؿؿدمتؾؽماظؼراراتمأومجزءمعـفومبعدمتصدؼؼفومواسؿؿودػومعـمذبؾسممتؽقن -9

م.إدارةماالهود

 م.تؼقممطؾمىـيمبقضعماًطيماظلـقؼيماًوصيمبفوموتؼدميفومظالهودمإلضرارػو -10
 .تؼقمماظؾفونممبؿوبعيمتـػقذمخطؿفوماظلـقؼيمعرحؾقو -11
 .ؼرامدـقؼومسـمأسؿوشلوموغشوروتفومؼؼدممإديماٌممترماظلـقيماظعوممظالهودتؼدممطؾمىـيمعـماظؾفونمتؼر -12
 :ًؿفامًرئقسًاؾؾهـة -13

 م.دسقةماظؾفـيمظالجؿؿوع

 مرئوديمجؾلوتماظؾفـي. 
 م.متـقؾماظؾفـيمظدىمذبؾسمإدارةماالهودمسـدماظضرورة

 :ؿفامًأؿـاءًدرًاؾؾهان -14
 دسقةماظؾفـيمظالجؿؿوعمبؿؽؾقػمعـمرئقسماظؾفـي. 
 م.اظؾفـيمظالجؿؿوعمسيمحولمشقوبمرئقسماظؾفـيدسقةم

 م.مادؿالمماظؿؼورؼرماظقاردةمإديماظؾفـيموسرضفومسؾكمأسضوءماظؾفـيمخاللماالجؿؿوع

 م.متدوؼـمربضرمجؾلوتماظؾفـيمورصعفمإديمذبؾسمإدارةماإلهود

 محػظماظؽؿىمواظؾالشوتماحملقظيمإديماظؾفـيموسرضفومسيماجؿؿوسوتماظؾفـي. 
 م.مرؼرمواظؾالشوتماظصودرةمسـماظؾفـيحػظماىؾلوتمواظؿؼو

 م.عؿوبعيمتـػقذمعؼرراتماظؾفـيمبعدمعصودضؿفومعـمضؾؾمذبؾسمإدارةماالهود

 م:ؼـؿفلمسؿؾماظؾفـيمسيمايوالتماآلتقيم:ماـمفاءًعؿؾًاؾؾهانًاؾرئقيقة -15
 مإذامصدرمضرارمعـماإلهودمحبؾفو. 

 ظيإذامادؿؼولمشوظؾقيماألسضوءمومتًمعقاصؼيماالهودمسؾكماالدؿؼو. 

 معـم مأو ماظؾفـي مأسضوء معـ مسـف، مبدال مظؾفـي مجدؼدا مرئقلو ماالهود مؼعني ماظؾفـي مرئقس مادؿؼوظي محول سي

م.خورجفو
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ً:ؿمابعةًاؾؾهانًألعؿاهلاًعـدًادمؼاؾةًاالٍادًأوًاـمفاءًػرتتفًاالـمىابقة -16

 موينيممتؿوبع ماالغؿكوبقي مصذلتف ماغؿفوء مسيمحول مأو ماظؾعؾي ماهود مادؿؼوظي مسيمحول مأسؿوشلو ماظرئقلقي اظؾفون

م.تعقنيمىونمجدؼدةمعـمضؾؾمذبؾسماإلدارةماىدؼدمظالهود

 الحيؼمظؾفونمتلقرلمأعقرماهودمطرةماظلؾيماٌمضؿيمواٌعقـيمبدالمعـمذبؾسمإدارةماالهودمبلؾىماالدؿؼوظيمأوم

 .مخر،مبؿعقنيمىونمرئقلقيمجدؼدةأليمدؾىمآ

ً:ًتلؼطماظعضقؼيمسـمسضقماظؾفـيمسيمايوالتماآلتقيم:إدؼاطًاؾعضققةً -17

 إذامدبؾػمسـمحضقرمثالثيماجؿؿوسوتمعؿؿوظقيمأومزيليماجؿؿوسوتمعؿػرضيمبدونمسذرمعؼؾقل. 

 إذامادؿؼولمعـمسضقؼيماظؾفـي،ممبقاصؼيمذبؾسمإدارةماالهود. 

 زبوظػيماألغظؿيمواظؼقاغني. 

 إظقفصشؾفمأومسدممضقوعفمبوٌفومماٌقطؾيم. 

 ؼؼقمماالهودمبؿعقنيماظعضقماظؾدؼؾمسـماظعضقماظذيمدؼطًمسضقؼؿفمبوظؾفـيمسيمعدةمأضصوػومثالثقنمؼقعو. 

م
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 نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت اننظبو انذاخهي 

 انرئيسيتحىصيف عًم انهجبٌ 
 

ػقؿاًقؾلًتقصقػاًؾألعؿالًواْفامًاؾيتًتشرفًعؾقفاًاؾؾهانًاؾرئقيقةً،ًاْـلنؼـةًعــًاالٍـادًاؾعربـلًاؾيـقريًؾؽـرةًًًًًًً

ً:اؾيؾةًوفلً

 .ًاؾػـقةًاؾرئقيقةاؾؾهـةً -1

 .اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾوؽام -2

 .اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿدربن -3

 .اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿـمىلاتًاؾقرـقة -4

 .اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿيابؼات -5

ًاؾرئقيقةاؾػـقةًؾهـةًاؾ

وذؾؽًًاؾرئقيقةؼامًاالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًبمشؽقؾًُـةًػـقةًؿـًخرباءًاؾؾعلةًوتيؿكًاؾؾهـةًاؾػـقةً

 .28/7/2010ًتارقخ11ًًحيبًؼرارًاالٍادًجبؾيمفًرؼؿ

 تيعةًأذىاصًقمؿمعقنًباّربةًاؾػـقةًاؾؽلريةًواْمـقعةًعـًررقؼًؿشارؽمفؿًبـشاراتًًتملؾػًتؾؽًاؾؾهـةًؿـ

ًؾمؾؽً ًاؾػـقة ًاألجفزة ًؿع ًأو ًؽالعلنً، ًاؾيقرقة ًاْـمىلاتًاؾقرـقة ًال ًأو ًأـدقمفؿ ًال ًدقاء ًرققؾة ًْدة اؾؾعلة

 .اْـمىلات

 ؾسًادإدارةًؾالٍادًاؾعربلًاؾيقريًقعادًتشؽقؾًاؾؾهـةًؽؾًدـمنًاعملاراًؿـًتارقخًؼرارًتشؽقؾفاًؿـًؼلؾًجم

ً.ؾؽرةًاؾيؾة

 ًقرأسًتؾؽًاؾؾهـةًرئقسًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًبقـؿاًقؽقنًأعضائفاًؿـًخارجًجمؾسًإدارةًاالٍاد،ًوؿـ

 .اؾمابعةًؾالٍادرئقيقةًاْؿؽـًأنًقؽقـقاًؿـًرؤداءًأوًأعضاءًاؾؾهانًاؾ

 ًٍادقؽقنًأؿنًدرًاؾؾهـةًفقًاؾيؽرتريًاؾػينًؾدىًاال. 

 ًقرأسًاؾيؽرتريًاؾػينًؾالٍادًاؾدائرةًاؾمـػقذقةًؾؾهـةًاؾػـقةًاؾعؾقاًاْمؾػةًؿـًادإداريًاؾعامًؾؾؿـمىلاتًوأؿـاء

 .ؾدىًاالٍادًوًتؽقنًتؾؽًاؾدائرةًاْيموؾةًعـًؿمابعةًأعؿالًوؼراراتًاؾؾهـةًاؾػـقةاْػرغنًدرًاؾؾهانًاؾػـقةً

 ًاؾضرورةًبدعقةًؿـًرئقسًاؾؾهـةَمؿعًاؾؾهـةًؿرةًؽؾًذفرً،أوًالًحال. 

 ًقصدرًعـًاؾؾهـةًعؼبًؽؾًاجمؿاعًحمضرًجؾيةًقذؽرًػقفًؽاػةًاْقاضقعًاؾيتًـقؼشتًباالجمؿاعًحيبًجدول

 .األعؿال،ًواؾربقدًاؾذيًوردًإىلًاؾؾهـةًوادإجاباتًواْؼرراتًواؾمقصقاتًاؾيتًاختذتًخاللًاالجمؿاع
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 ًاِاجةًإىلًذؾؽً،ًوالًحالًتياويًاألصقاتًقؽقنًصقتًرئقسًتمىذًاؾؾهـةًؿؼرراتفاًعـًررقؼًاؾمصققتًحن

 .،وقؾمزمًاُؿقعًبمؾؽًاْؼررات.اؾؾهـةًؿرجوا

 ًوتقصقاتًاؾؾهـةًواْشارقعًاؾمطققرقةًاْؼدؿةًؿـًؼلؾفاًحباجةًإىلًتصدقؼًجمؾسًإدارةًاالٍادًؿؼرراتؽاػة. 

 ًرؾبًاالٍادًؾذؾؽختمصًاؾؾهـةًباُاـبًاؾػينًاؾمشرقعل،ًوباُاـبًاالدمشاريًعـد. 

ً

ً:وتؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاآلتقةً

اؾمعدقالتًاؾالزؿةًعؾقفـاً،ًاـاًًًًاؼرتاحًوًدرادةًاؾؾقائحًاؾداخؾقةًؾالٍادًوؿـاؼشمفاًوإبداءًاؾرأيًبفاً -1

 .قمديًإىلًتطققرًاؾؾعلة

 .درادةًعؿؾًاؾؾهانًاؾػرعقةًؾالٍادًوتؼققؿًعؿؾفا،ااًقـعؽسًعؾكًتطققرًاْيمقىًاؾػينًؾؾعلة -2

درادةًررقؼةًوـقعقـةًاؾعؿـؾًاؾػـينًداخـؾًاالٍـادًوعالؼـةًاالٍـادًوآؾقـةًعؿؾـفًؿـعًاألـدقـةًوُـانًًًًًًًًًًًًً -3

 .احملاػظاتًااًقمديًؾالرتؼاءًبـقعقةًاؾعؿؾًوػاعؾقمف

درادةًاؾطرقؼةًاْنؾكًؾعؿؾًاْـمىلاتًاؾقرـقةًوررقؼةًتشؽقؾفاًوؿدةًؿعيؽراتفاًوـقعقمفاًاـاًقمقاػـؼًًً -4

 .ْماحة،وباؾمـيقؼًؿعًُـةًاْـمىلاتًاؾقرـقةؿعًادإؿؽاـقاتًاْادقةًا

درادةًوؿـاؼشةًاْيابؼاتًاحملؾقـةًوؿـدىًجـدوافاًواـعؽادـفاًعؾـكًؿيـمقىًاؾؾعلـةًدـقاءًؾالعـلنًأوًًًًًًًًًً -5

 .ًؾألـدقةًواْـمىلات

ادإرالعًعؾكًاؾدراداتًاْؼدؿةًؿـًؼلؾًاؾؾهانًاؾرئقيقةًاْىمؾػةًؾالٍادًوإبـداءًاؾـرأيًبفـاًواؾمقصـقاتًًًًً -6

 .ـًأنًتؼدؿفاًبفذاًاّصقصاؾيتًميؽ

 .ادإرالعًعؾكًاْشارقعًاؾمطققرقةًاْؼدؿةًؿـًاٍادًؽرةًاؾيؾةًوؿـاؼشمفا -7

خاصةًؾؾقضعًادإداريًواؾػينًواْاؾلًًؾألـدقـةًاحملؾقـة،ًًًواؼرتاحًخططًتطققرقةًؾؾقاؼعًاؾرقاضلًاؾيؾقىً -8

،وتؼـدقؿًتؾـؽًاؾدرادـاتًًًًًوؿـاؼشةًاؾرقاضةًاْدردقةًواُاؿعقةًوررقًاالدـمػادةًؿـفـاًؾمطـققرًاؾؾعلـةًًًً

 .واِؾقلًاْؼرتحةًإىلًاُفاتًاؾرقاضقةًاؾعؾقاً،ًعـًررقؼًجمؾسًإدارةًاالٍاد

تؼققؿًاؾدراداتًواّططًاؾيـققةًاؾيتًأٌزتًورػعًاؾمقصقاتًؾمهاوزًاؾصـعقباتًاؾـيتًواجفمفـاًتؾـؽًًًًً -9

 .ًاّططًأثـاءًاؾمـػقذ

ً

ً

ً

ً

ً
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ًؾوؽاماؾرئقيقةًؾؾهـةًاؾ

ً:اؾرئقيةًاؾماؾقةًتؼقمًاؾؾهـةًباْفامً

م.،موعؿوبعؿفومبشؽؾمدوريموإسالمماالهودمبـؿوئٍمتؾؽماٌؿوبعيإسدادماًطيماظلـقؼيمظـشوروتماظؾفـيم .1

م.احملوضراتموماظـدواتواظعؿؾمسؾكماالرتؼوءمبوٌلؿقىماظػينمواظؾدغلمظؾقؽوممسـمررؼؼمتـظقؿماظدورات،م .2

م.اظـؿوئٍاإلذرافمسؾكمدوراتماظؿلػقؾماظؾدغلمظؾقؽوممواسؿؿودم .3

 .تقضقعماظعؼقبوتماٌـودؾيمحبؼمايؽومموصؼًومظالئقيماظعؼقبوت .4

م.مدسقةمايؽومميضقرماالجؿؿوسوتماظعوعيممم .5

م.موضعماظؿعؾقؿوتماظعوعيمواًوصيمبويؽومم .6

م.ماٌـوصلوتماظيتمؼـظؿفومأومؼشرفمسؾكمتـظقؿفوماالهودموإبالشفؿمإلدارةتعقنيمايؽوممواٌراضؾنيماظػـقنيم .7

م.بصرفماٌلؿقؼوتماٌوظقيمظؾقؽوممواٌراضؾنيماظػـقنيموأسضوءماظؾفـياظؿقصقيم .8

وإحوظايمتؼاورؼرممم.ماظـظرمسيماالحؿفوجوتمواظشؽووىمواظؿؼاورؼرموأؼايمعالبلاوتمصـقايمتاردمإظقفاومعاـماالهاودمممممممم .9

م.اظػرؼؼمواظالسؾنيمإديماالهودمموأغصوراٌراضؾنيماظػـقنيموايؽومماٌؿعؾؼيمبوٌدربنيم،م

تمواظؿعدؼالتماظيتمتطرأمسؾكماظؼوغقنماظدوظلموإؼضوحماألداسمواٌؾاودئماظايتمهؽاؿمتػلارلماظـصاقصمممممممتعؿقؿماظؿػلرلا .10

 .ممبػوػقؿفوماظؿؼقدماظغوعضيمظالدؿداللمبفومو

م.واظؿػلرلاتماظدوظقياظعؿؾمسؾكمتقحقدممنطماظؿقؽقؿموصؼًومظألدسمواظؼقاسدم .11

م.بعدماغؿفوءماٌقدؿمإسدادمجداولمبلزلوءمايؽومماظعوعؾنيموشرلماظعوعؾنيمدـقؼًومو .12

ظالهودمبؿققؼؾمايؽؿمإديمحؽؿمشرلمسوعؾمأومحؽؿمعؿؼوسدموطاذظؽماظؿققؼاؾمإديمعراضاىمصاينمحلاىماألداسمممممممماالضذلاح .13

م.ماظػـقيواٌعوؼرلم

 .اظـظرمسيماالضذلاحوتماظقاردةمإديماظؾفـيمعـمايؽوممواظػصؾمسيمتظؾؿوتفؿ .14

م.مظالهودمبلزلوءمايؽومماٌرذقنيمظؾقصقلمسؾكماظشورةماظدوظقيماالضذلاح .15

ظالئقيماٌعؿؿادة،موطاذظؽمظؾؿشاورطيمسيممممموصؼًوخورجماظؼطرمظالهودمبلزلوءمايؽومماٌراصؼنيمظؾقصقدماظرؼوضقيمإديمماالضذلاح .16

 .احملؾقياٌـوصلوتم

 .ظالهودمبلزلوءمايؽومماظدوظقنيمظؾؿشورطيمسيماظـدواتماًورجقيمودوراتماظصؼؾمواظؿلػقؾماالضذلاح .17

مورؾوسؿاف،موىاونمترذيايماظؼاوغقنمممممواٌلاؿفدؼـ،مظالهودمبلزلوءمأسضوءماظؾفـايماظػوحصايمظادوراتماظذلضقايمممممماالضذلاح .18

 .موأزلوءماحملوضرؼـمظؾـدواتمواظدوراتم

 .ؼـمالسؿؿودػومعـماالهودمغؿوئٍمدوراتماظذلضقيمواٌلؿفدمإصدار .19

 .،مؼؼدممإديماٌممترماظعوممظؾعؾيرصعمتؼرؼرمدـقيمبـشوروتماظؾفـيم .20

 .رسوؼيماىوغىماالجؿؿوسلمظؾقؽوممبنغشوءمصـدوقمظؾؿلوسداتماالجؿؿوسقيمواظصققيمخوصمبويؽوم .21

 .اظؼقوممبلؼيمأسؿولمتقطؾمإديماظؾفـيمعـمضؾؾماالهودمضؿـماخؿصوصمسؿؾفو .22
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ًؾؾؿدربناؾؾهـةًاؾرئقيقةً

 :اآلتقةًتؼقمًاؾؾهـةًباْفامً

 .إعدادًاّطةًاؾيـققةًؾـشاطًاؾؾهـةًوؿمابعةًتـػقذفا .1

 .إعدادًاؾمؼرقرًاؾيـقيًعـًـشاراتًاؾؾهـةًخاللًاْقدؿًاْـصرمًوبقانًخططفاًوبراجمفاًاؾمطققرقةًاْيمؼلؾقة .2

عؾكًتـػقذًؽاػةًذروطًاؾعؼدًؿـًؼلؾًاألـدقةًؿعًاؼرتاحًتطلقؼًًصاألـدقة،ًواِررعاقةًؿصاحلًاْدربنًؾدىً .3

 .ؾقائحًاؾعؼقباتًحبؼفاًعـدًادإخاللًبمؾؽًاؾعؼقد

 .ًرعاقةًاُاـبًاالجمؿاعلًؾؾؿدربنًاحملؾقنًبنـشاءًصـدوقًؾؾؿياعداتًاالجمؿاعقةًواؾصوقةًؾؾؿدربن .4

 .ًاالرتؼاءًباْيمقىًاؾػينًؾؾؿدربن .5

ؾؾؿدربن،ًبنذرافًاْدربنًاؾقرـقنًأوًاْدربنًاألجاـبًاؾعاؿؾنًًاْرؽزقةًاحملؾقةًإؼاؿةًاؾدوراتًاؾمدرقلقة .6

 .ًوإصدارًاؾرباؿجًاؾػـقةًؾمؾؽًاؾدوراتًواعمؿادًاحملاضرقـًهلا.باؾؼطر

رؾبًإؼاؿةًاؾدوراتًادإؼؾقؿقةًواؾدوؾقةًؾؾؿدربنًالًدقرقة،ًعـًررقؼًادإرالعًعؾكًخططًوبراؿجًاالٍاداتً .7

 .دقققةًواالٍادًاؾدوؾلًوُمفًاؾمضاؿـًاألوْياؾعربقةًواآل

ٍماجفاًاؾدوراتًاؾدوؾقةًؾؾؿدربنًاؾيتًتؼامًالًدقرقةًًوادإدارقةًاؾيتتاؿنًؽاػةًاْمطؾلاتًواْيمؾزؿاتًاؾػـقةً .8

 .ًًباؾمعاونًؿعًجمؾسًإدارةًاالٍادًوؿمابعةًؽاػةًاألؿقرًاؾمـظقؿقةًؼلؾًوأثـاءًاؾدورة

وؾؾؿدربنًًباؾؼطر،اْؼقؿنًًادإؼاؿة،ًؾؾؿدربنتًاْدربنًاؾيتًتؼامًالًدقرقةًوتؽاؾقػًٍدقدًردقمًحضقرًدورا .9

 .اؾؼادؿنًؿـًخارجًاؾؼطرًوإصدارًبراؿجًتؾؽًاؾدوراتًوؽاػةًاؾمعؾقؿاتًاّاصةًبذؾؽًؼلؾًػرتةًؽاػقة

 .اؾيقرقنًِضقرًاؾدوراتًاؾدرادقةًاّارجقةًؾؾؿدربنًحيبًـشاطًوخربةًاْدربًترذقحًاْدربن .10

تقثقؼًؽاػةًاؾدوراتًاحملؾقةًاؾػرعقةًالًاحملاػظاتًأوًاْرؽزقةًاؾيتًتؼقؿفاًاؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿدربن،ًؿعً .11

 .ًتؾؽًاؾدوراتإصدارًبالغًبؽاػةًاْدربنًاؾؾذقـًحضرواًتؾؽًاؾدورات،ًوـقعقةًاؾشفاداتًاؾيتًـاؾقفاًال

تيهقؾًوتقثقؼًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًاؾدوؾقةًاؾيتًَريًالًدقرقةًبؽمبًوأؼراصًؿدجمةًوتقػريفاًؾؽاػةً .12

بادإضاػةًدإصدارًبالغًباعمؿادًاؾدورةًوأمساءًاْدربنًاؾؾذقـًحضرواًوـاؾقاًاؾشفاداتً.ًاْدربنًاؾيقرقن

 .رًاؾصادرةًعـًاالٍادًاؾيقرياْعمؿدة،ًاؾصادرةًعـًاُفةًاْـظؿةًأوًذفاداتًاِضق

إصدارًـشراتًدورقةًتفمؿًباؾدراداتًواؾطرقًاؾمدرقلقةًاِدقنةًالًاؾعاملًوـشرفاًالًؿقؼعًاالٍادًوتعؿقؿفاً .13

 .عؾكًؽاػةًاْدربنًواؾؾهانًاؾػـقةًالًاحملاػظات

ؾيتًتؼامًالًدقرقةً،ًإؼاؿةًؿؽملةًؿرؽزقةًؾؾؿدربنًالًاالٍادًتقثؼًوٍمػظًبؽاػةًـيخًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًا .14

وؽاػةًاؾـشراتًواؾؽمقلاتًاؾصادرةًعـًاؾؾهـةًبادإضاػةًؾؽاػةًادإصداراتًاؾدوؾقةًواؾعربقةًاّاصةًباْدربنً

 .اؾيتًتردًؾالٍاد
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 .إصدارًؼائؿةًدـققةًباْدربنًاؾعاؿؾنًوغريًاؾعاؿؾنًالًاؾؼطر .15

الًاالٍادًوتصـػًحيبًاحملاػظةًاؾيتًقـمؿلًًإصدارًذاتقاتًؾؽاػةًاْدربنًاؾعاؿؾنًوغريًاؾعاؿؾن،ًٍػظ .16

إؾقفاًاْدرب،ًوقذؽرًالًتؾؽًاؾذاتقاتًؽاػةًاْعؾقؿاتًاْمعؾؼةًباْدرب،ًوؽاػةًاؾـشاراتًواؾـمائجًاؾيتًحصؾً

 .قيمهدًؿـًـشاراتًؾؾؿدربًدـققاًإىلًتؾؽًاؾذاتقةًعؾقفاًؿعًاؾػرقًاؾيتًدربفا،ًوإضاػةًؿا

 اّاصةًبمصـقػًاْدربنًعؾكًأنًتلخذًتؾؽًاؾشروطًبعنًاالعملارًإصدارًاألدسًواألـظؿةًواؾشروطً .17

 عددًدـقاتًاّربةًأثـاءًاؾعؿؾًباؾمدرقبً -

 اؾدوراتًاؾمدرقلقةًاؾيتًحضرفاًاْدربًًًًًًًًًًً -

 اؾشفاداتًاؾدرادقةًاؾرقاضقةًإنًوجدتًً -

 .عددًاؾيـقاتًاؾيتًؿنؾًػقفاًاْدربًاْـمىبًاؾقرينًحنًؽانًالعلا -

فجًاؾمدرقيقةًواؾمدرقلقةًاّاصةًباؾدوراتًاؾمدرقلقةًؾؾؿدربنًاْيمهدقـًعؾكًؿيمققنًوٍدقدًعددًوضعًاْـا .18

 .اؾياعاتًاؾمدرقيقةًالًؽؾًدورة

 :قلتلًتصـقػًوترؼقةًاْدربنًوٍدقدًدرجاتفؿًبعدةًؿيمققاتًتدرجيقةًحيبًؿا .19

ؿدربًدرجةًً–(ب)ؿدربًدرجةًأوىلًػكةًً–ؿدربًدرجةًثاـقةًً–ؿدربًدرجةًثاؾنةًً–ؿدربًؿمؿرنً -

 .ًؿدربًورينً–ؿدربًؿرذحًورينًًً-(ًأً)ًأوىلًػكةً

اؾؼقامًبدراداتًؾمودقدًـؼاطًاؾضعػًباؾعؿؾقةًاؾمدرقلقةًالًاؾؼطرًبشؽؾًعامًأوًالًػكاتًعؿرقةًحمددةًأوًْـارؼً .20

 .وحماػظاتًؿعقـةً،وٍدقدًودائؾًاْعاُةًاْؼرتحة

 .ًاتًاؾقرـقةًالؼرتاحًاألجفزةًاؾػـقةًؾؾؿـمىلاتًاؾقرـقةًاْىمؾػةاؾمعاونًؿعًُـةًاْـمىل .21

 .اؾؼقامًبمعقنًاْدربنًالًاْراؽزًاؾمدرقلقةًاؾـقعقةًاؾمابعةًؾالٍاد .22

ادإذرافًعؾكًاؾرباؿجًاؾمدرقلقةًؾؾؿدارسًاؾمعؾقؿقةًاّاصةًؾؽرةًاؾيؾةًوإصدارًاْقاػؼاتًالعمؿادًاْدربنً .23

 .اؾعاؿؾنًبفا

اعمؿادًواؼرتاحًبقاـاتًذفاداتًاّربةًاْؿـقحةًؾؾؿدربنًاؾيقرقنً،ًاؾيتًتؼدمًؾؽاػةًاُفاتًواْؿـقحةً .24

ً.ؾؾؿدربنًعـًررقؼًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾة

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً ؾؿيابؼاتاؾرئقيقةًؾؾهـةًاؾ

ً:تؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاؾرئقيةًاؾماؾقةً

مبومؼؿؿوذكمععمخطيمسؿؾموبراعٍماهودمظؾذطقرمواإلغوث،ماظػؽوتماظدرجوتمواظؿؼدممخبطيماظؾطقالتماٌؼذلحيممظؽوصيم .1

 .طرةماظلؾيموأػداصفماظعوعي،مومبومؼؿـودىمععمعصوحلماألغدؼيماٌودؼيمواظػـقي

إصدارمزبططماٌلوبؼوتماظلـقيماظزعينمظؽوصيماٌلوبؼوتماظداخؾقيمآخذؼـمبعنيماالسؿؾورماٌشورطوتماًورجقيمظألغدؼيم .2

 .واٌـؿكؾوت

 .إصدارمأدسمضقدموتلفقؾماظالسؾنيموعدةماغؿفوئفوموصذلاتماالغؿؼولماظلـقؼيموتورؼخمإشالقماظؾقائحماألزلقي .3

 .مهدؼدموتـظقؿمأدسمإسورةماظالسؾنيمبنيماألغدؼيموعدتفو .4

 .هدؼدمأسؿورماظالسؾنيمظؽؾمصؽيموسددماظالسؾنيماٌلؿقحمضقدػؿمسؾكماظؾقائحماظلـقؼي .5

 .قومظؽؾمصؽيمظؾؾدءمبوٌؾوراةهدؼدمأسدادماظالسؾنيماظدغ .6

 هدؼدمسددماظالسؾنيمعـماظػؽيماظدغقوماظؾذؼـمحيؼمشلؿماظؾعىمبوظػؽوتماألسؾكم .7

معراحؾم .8 مضؿـ مادؿؾداشلؿ موررؼؼي موسددػؿ ماحملؾقي مبوٌلوبؼوت ماألجوغى ماظالسؾني معشورطي موررؼؼي مطقػقي هدؼد

 .مماظدوري

ماظزعـقيموضعماظدلاعٍماظلـقؼيمظؾؾطقالتمضؿـمروزغوعيمدـقؼيمومظ .9 ؽوصيماظػؽوتماظعؿرؼيمظؾلقداتمواظرجولموبراذبفو

م.وإضرارػومعـماالهود

 .هدؼدماظـظومماظذيمجيىمأنمؼؿؿمإتؾوسفمسيمطؾمعلوبؼي .10

 .ذكمععمخططمسؿؾماالهودمووضعماظؿعؾقؿوتماظعوعيمواًوصيمظؾؾطقالتماظيتمؼـظؿفوماالهودمدـقؼًوممبومؼؿؿ .11

مظؾؾطقالتمإصدار .12 ماظزعين مبوظدلغوعٍ معوورد موحلى مطوصقي مصذلة مضؾؾ ماظػؽوت مظؽوصي ماظدوري معؾورؼوت ممممممممممممممممممممممممجداول

 (اظروزغوعيماظلـقؼيم)م

 .عؿوبعيماٌؾورؼوتمضؿـمجدولمؼقزعمبنيماألسضوءموطؿوبيمتؼرؼرمسـمدرلماٌؾورؼوتمسـدماظؾزومم .13

م–اظؾطوضوتم.)اظدوظقيموهدؼدمذظؽمضؿـماظالئقيماظلـقؼيمظؾؿلوبؼوتماٌؾورؼوتمحلىماظؼقاغنيمإجراءمأدسهدؼدم .14

 (اخلم....االسذلاضممإجراءاتم-ظقنماظؼؿصونمم–أعوطـماىؾقسم

م .15 مبوٌلؿقىماظػينمظؾعؾي مظالرتؼوء موصوئدتفو موعدىمصعوظقؿفو ماظؾطقالتماحملؾقي متؾؽماظؾطقالتممتواضذلاحوتؼققؿ تطقؼر

 .ورصعمتؼورؼرمدورؼيمظالهودمبذظؽاخؾلمعلؿؼؾالمممبومؼؿـودىمععمتطقرماظؾعؾيموواضعفوماظد

 .جداولماظذلتقىمظؽؾماظػؽوتموسؼىمطؾمعرحؾيمعـماٌراحؾموإصدارتلفقؾموحػظمطوصيماظـؿوئٍم .16

 .دماظلقريمظؽرةماظلؾياٌقضعماالظؽذلوغلمظالهومكتلفقؾماظـؿوئٍموجداولماظدوريموجداولماظذلتقىمسؾ .17

م .18 مظؿؼدميف ماظؼودم مظؾؿقدؿ م،موخطيمسؿؾماظؾفـي ماٌقدؿ مإديماالهودمسيمغفوؼي مذوعؾمسـمسؿؾماظؾفـي مإديرصعمتؼرؼر

 .هودمطرةماظلؾيااٌممترماظلـقيماظعوممضؿـمتؼرؼرم

ً
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 تقصقػًعؿؾًأؼيامًاْدقرقةًاؾػـقةًؾالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾة

ؼامًاالٍادًبنـشاءًاؾدائرةًاؾػـقةًْمابعةًأعؿالًاؾؾهانًوًترتقبًاألرذقػًاالؾؽرتوـلًوًتـيقؼًاؾعؿؾًاؾػينًبنًاؾؾهانًوً

ً:االٍادًوًؼدًتلؾػتًتؾؽًاؾدائرةًحيبًاألؼيامًاؾرئقيقةًوًاْفامًاألدادقةًاْلقـةًأدـاهً

ً :ؼيؿًاؾدراداتًواؾمىطقط

 .االهودموضعماًططماظػـقيماظلـقؼيمألسؿول -1

 .متؼدؼؿماظدرادوتمواٌشورؼعماظؿطقؼرؼي -2

 .معؿوبعيمخططماظؾفونماظػـقيماظرئقلقيمواًططماظػـقيماظيتمؼؼقممبفوماالهودمظؾؿـؿكؾوتمواٌراطزماظؿدرؼؾقيمواٌلوبؼوت -3

م.ؼرئقسمضلؿماظدرادوتموماظؿكطقطماظلؽرترلماظػينمظالهودم -4

ً:ؼيؿًاْعؾقؿاتقة

ممfiba organizerممعؾقعوتماظرضؿقيمواظـؿوئٍموتدوؼـفومسؾكماظدلاعٍماالظؽذلوغقيماٌعؿؿدةؼؿعؾؼمبوٌمعؿوبعيمسؿؾمطؾمعو -1

 .fiba stateوم

مووؿقعفوم -2 ماٌؾورؼوتمعؾوذرة ماغؿفوء ماإلحصوئقوتمبعد مظؾؿقوصظوتموادؿالم ماإلحصوء متلعنيمبراعٍ مسـ ماظؽوعؾي اٌلموظقي

 .وغشرػومسؾكمعقضعماالهود

 .ؿقعماٌفوراتمظألغدؼيمواظالسؾنيمأدؾقسقوموبعدماغؿفوءمطؾمعرحؾيمعـمعراحؾماظدوريغشرماإلحصوئقوتماظؿفؿقعقيمى -3

حػظماإلحصوئقوتماظـفوئقيمظؽؾمعقدؿمبؽوصيمتػصقالتفوماظػردؼيمواىؿوسقي،موسرضفومسؾكمعقاضعماالهودموتقصرلػومظؽوصيم -4

 .ماىفوتمواألذكوص

 .وتقثقؼموأرذػيمذيقعماٌعؾقعوتماظذاتقيمسـماظالسؾنيمواٌدربنيموايؽوممحلىماظـؿوذجماٌعؿؿدةمسيماالهودمدبزؼـ -5

 .أرذػيموتقثقؼمطوصيماٌؾورؼوتماًورجقيماظرزلقيمواظقدؼيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقيمىؿقعماظػؽوتموظألغدؼي -6

مسؾم -7 مطؾمعوؼؿعؾؼمإصدارمذيقعماظـؿوئٍمواإلحصوئقوتمواٌعؾقعوتماألخرىموتقزؼعفو موغشر كماألذكوصمأصقوبماظعالضي

 .بوٌعؾقعوتماظػـقيمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلمظالهود

 .اٌلموظقيمسـمصقوغيماظشؾؽيماالظؽذلوغقيموجوػزؼيماظدلاعٍماالظؽذلوغقيموردقمماالذذلاك -8

 .روتماالهودإجراءماٌرادالتمموتؼدؼؿماظعروضماظؿلقؼؼقيمالدؿؼطوبموتشفقعماظشرطوتمسؾكمرسوؼيمأسؿولموغشو -9

ًً:ؼيؿًاؾمـيقؼًواْمابعةًاؾػـقة

م:وؼؽقنماظؼلؿمعلموالمسـماٌفؿوتمواألسؿولماآلتقي

 أرذػيمغؿوئٍماٌلوبؼوتماحملؾقيمواٌشورطوتماًورجقيمظألغدؼيمواٌـؿكؾوت -1

 عؿوبعيمأسؿولماظؾفونماظرئقلقيمظالهود -2

 عؿوبعيمذمونماظالسؾنيماألجوغى -3

 اظقرـقياٌؿوبعيماإلدارؼيمظؾؿـؿكؾوتم -4

مموؼلؿكمرئقسماظؼلؿمإدارؼومسوعومظؾؿـؿكؾوتماظقرـقي
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ًً:ؼيؿًاْقؼعًادإعالؿلًاالؾؽرتوـل

مرئقسمهرؼرماٌقضعماظصقػلماالظؽذلوغلػقمبرأسماظؼلؿماٌـلؼماإلسالعلمظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيموؼؽقنم

م:ؼؽقنماظؼلؿمعلموالمسـماألسؿولماآلتقي

 .االظؽذلوغلرئوديمهرؼرماٌقضعم -1

 .مهدؼٌموتػعقؾماٌقضعمبشؽؾمدوريموحلىمبرغوعٍمزعينمربدد -2

 .ؼؽؿىمسـمأسؿولماالهودموإسدادماظؿقضققوتماٌـودؾيماإلجوبيمسـمذيقعماالدؿػلوراتمظروادماٌقضعموعؿوبعيمعو -3

م.أرذػيمذيقعماظـؿوئٍماظداخؾقيمواًورجقيمحلىماظصػقوتماٌعؿؿدةمسيماٌقضع -4

ًؾػـقةًوادإدارقةًؾؾؿراؽزًاؾمدرقلقةًاؾـقعقةًالًاحملاػظاتتقصقػًعؿؾًاؾؽقادرًا

غظرامألػؿقيماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظـقسقيماظيتمأضقؿاًمألولمعارةمسيماظعاومماياوظلموغظارامالسؿؿودػاوموأػؿقؿفاوماظػـقايمبؿطاقؼرمممممممممم

لماظلاقريمظؽارةماظلاؾيممممعلؿقىماظؾعؾيمومتفقدامظـشرػومسيمععظؿماحملوصظوتم،وظضرورةمتـظقؿمسؿؾفومصؼدمضومماالهودماظعربام

بؿقدؼدماظؽودرماظػينمواإلداريمظؿؾؽماٌراطزموتقصقػمسؿؾمطؾمصاردمعاـمتؾاؽماألجفازةممباومؼضاؿـمناوحموصوسؾقايماظعؿاؾمممممممممم

ً:وحلىماٌفومماٌؾقـيمأدغوه

 ًاْشرػنًاؾػـقن: 

وزقػؿفماألدودقيماإلذرافمسؾكماظػرؼؼمصـقومبوظؿقاصؾمععماٌدربماألجـيبمواٌدربنيماٌلوسدؼـمظقضعممتؽقن -1

 .اإلدذلاتقفقيماظعوعيمظؾؿؿورؼـممبومخيدمماألػدافماظػـقيماٌطؾقبي

 ؼؼذظؽمإلداريماظػرموإبالغؼراهماٌدربمعـودؾومموضعمبراعٍماظؿؿورؼـماظزعـقيموأؼومماظؿقضػمواالدذلاحوتمحلىمعو -2

 .وضعمروزغوعيمظؾـشوروتماٌراصؼيمظؾؿؿورؼـمطوٌلوبؼوتمواٌؾورؼوتممبومخيدممتطقؼرمعفوراتماظالسؾني -3

 .ؼعؿدلمعلموالمسـمهدؼدمضقائؿماظالسؾنيماظـفوئقيمحلىماًقورماظػينمظؾؿدرب -4

 ؼؽقنمصؾيماظقصؾمبنيماٌـؿكىمواهودمطرةماظلؾيمعـماظـوحقيماظػـقي -5

 .اظؿؿورؼـمواظؿزامماظالسؾنيمواٌدربنيموسـماظصعقبوتمواظـقاضصمإنموجدتسـمدرلممأدؾقسقوؼؼدممتؼرؼرام -6

ؼؼدممتؼرؼرامصـقومسـمذيقعماظالسؾنيمبوظؿعوونمععماٌدربنيموعدىموإعؽوغقيمتطقرػؿمعلؿؼؾال،موسـماظالسؾنيماٌقػقبنيم -7

 .اظذؼـمجيىماالغؿؾوهمشلؿماالسؿـوءمبفؿمبصقرةمخوصي

ؼـمدققضرونماظؿؿورؼـمظالدؿػودةموغقؾماظشفوداتمسؾكمذبؿقسوتمووضعمبرغوعٍمؼؽقنمعلموالمسـمتقزؼعماٌدربنيماظذ -8

 .حضقرػؿمم،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسـماظؿزاعفؿموعدىموووبفؿمإديمىـيماٌدربنيمٌـقفؿماظشفوداتماٌعؿؿدة

 ادإدارقن: 

 اظؿقاجدماظققعلمخاللماظؿؿورؼـم -1

 اإلذرافمسؾكمسؿؾمودوامماٌراصؼنيمواٌعوىنيماظػقزؼوئقنيم -2

ورصعمتؼرؼرم.ضؾطمحضقرموشقوبماظالسؾنيمواٌدربنيماٌؿطقسنيماٌؿقاجدؼـمسيمايصصماظؿدرؼؾقيمحلىمجداولمؼقعقي -3

 ؼقعلمسـماظؿزاممطوصيماظؽقادرمإديماٌشرصنيمواهودماظلؾيم
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 .اٌلموظقيمسـمادؿالمموتقزؼعماظؿففقزاتموتلؾقؿماألدواتماظؿدرؼؾقيمسيمغفوؼيمصذلةماٌعلؽر -4

 .سـمدرلماظؿدرؼىمواٌالحظوتمواظصعقبوتماظيتمواجفًماظعؿؾمرصعمتؼرؼرمذفري -5

 .اٌلموظقيمسـموؿقعماالدؿؿوراتماظذاتقيمظالسؾنيمواظقثوئؼماٌطؾقبيمعـفؿ -6

 .اظردمسؾكمادؿػلوراتماظالسؾنيمأومذوؼفؿمأومأغدؼؿفؿمإنموجدت -7

عالحظوتماجيوبقيمأومدؾؾقيمزبورؾيماألغدؼيمسـمررؼؼمصرعماالهودماظرؼوضلمإلبالشفؿممبومؼؿعؾؼمبالسؾقفؿمعـم -8

 .وخوصيمسيمحولمسدمماىدؼيمأومسدمماالظؿزام،محلىمعالحظوتماٌدربني

 اْدربنًاؾقرـقنًاْياعدقـ: 

 ؼضعفماٌدربماألجـيبمتـػقذماًطيماظؿدرؼؾقيماٌرحؾقيمحلىمعو -1

 .علوسدةماٌدربمأثـوءماظؿدرؼىموغؼؾمععؾقعوتفموعالحظوتفموغصوئقفمظالسؾني -2

 .تـػقذماظؿدرؼىمسيمحولمسدمموجقدماٌدربمحلىماألدؾقبماظذيمؼؿؾعفماٌدربموضؿـمخطيماظؿدرؼىماٌرحؾقي -3

 ضؾطماظالسؾنيموعراضؾؿفؿمظؾذلطقزمودرسيماظؿفووبمواالغؿظوممواظؿؼققدمبوٌقاسقد -4

 تـظقؿمسؿؾماٌدربنيماٌؿطقسنيمسيمحولمعشورطؿفؿمبوظؿدرؼى -5

 .مماٌـؿكىمظؿلعنيمطوصيماحؿقوجوتماٌعلؽرمواغؿظومماظالسؾنيموهدؼدمبرغوعٍماظؿؿورؼـمواؼومماظراحيمإدارياظؿقاصؾمععم -6

 اْعاُن: 

 دضقؼيم20اظؿقاجدمضؾؾمبدءماظؿدرؼىمب -1

 .متلعنيماألدواتماظطؾقيماظالزعيمواظـؾٍمبشؽؾمؼقعل -2

 .اىوػزؼيماظؿوعيمٌعوىيماظالسؾنيمسـدمتعرضفؿمظإلصوبيمأثـوءماظؿدرؼى -3

 .اٌدربنيمبذظؽموإبالغطوءماظرأيمحبوظيماظالسؾنيماظصققيموحفؿماإلصوبيموعومتؿقجؾفمعـموضًمظالدؿشػوءمإس -4

 .عراصؼيماظالسؾنيمإديماٌشػكمسيمحولماإلصوبوتماظؼودقي،مأومايوجيمظؾؿصقؼرماظشعوسلم -5

 .اظؿقاصؾمععماظطؾقىماٌعوجلمٌعرصيمحوظيماظالسىماظصققيموبرغوعٍماظعالجماظالزم -6

 .سؾكماظدلغوعٍماظعالجلمظالسؾنيمحؿكمعرحؾيمااظشػوءماظؿوممفاإلذرا -7

تؼدؼؿمتؼرؼرمعػصؾمسـمعراحؾمسالجماظالسؾنيموسـمذيقعماإلصوبوتماظيتمتعرضمشلوماظالسؾقنموأدؾوبفوماٌؾوذرةمأوم -8

 .واظؿؼدممبؿؾؽماظؿؼورؼرمإديمعشرفماٌـؿكى.مشرلماٌؾوذرة

 اْراػؼن: 

 .اظؿقاجدمضؾؾمبدءماظؿدرؼىمبـصػمدوسي -1

 .هضرلمطوصيماألدواتمواظؿففقزاتماظالزعيمظؾدءماظؿدرؼىممبقسدهماحملدد -2

 .تفقؽيماٌوءمبشؽؾمعلؿؿرمضؾؾموأثـوءمدرلماظؿدرؼى -3

 .ذيعماظؽراتموأدواتماظؿدرؼىمبعدمغفوؼيماظؿدرؼىمأومبعدمسدممايوجيمشلومأثـوءماظؿدرؼى -4

 .ايرصمسؾكمغظوصيماظؿففقزاتمواألدواتمواظؽراتم -5

 .أرضقيماظصوظيمعـماظغؾورمبوالضوصيمظؾؼقوممبرعلمطوصيماٌكؾػوتمأثـوءموبعدماظؿدرؼىممايرصمسؾكمغظوصي -6
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 3122 – 3121عًم انهجنت انفنيت انرئيسيت نهًىسى  حقرير

 حطىير انبنيت انفنيت واإلداريت انىظيفيت نعًم االحتبد
قدةمبلغاادؼؿـومضااومماالهااودماظلااقريمتطااقؼرامظؾفوغااىمماظػااينمبوالهااودموظالدااؿػودةمعااـماًاادلاتماظػـقاايماظؽااؾرلةماٌقجاام

ظؽاارةماظلااؾيمبؿشااؽقؾمىـاايمصـقاايمسؾقااومدبطااطمظؾعؿااؾماظػااينموخطقاتاافموادااذلاتقفقوتفمبؽوصاايمعػوصااؾماظؾعؾاايمظقضااعمممم

رؤؼااوموأػاادافمواضااقيموربااددةمدااقاءمظؾؿـؿكؾااوتماظقرـقاايمأومظعؿؾقااوتماظؿطااقؼرماٌؿعااددةموررضفااوم،موضاادمطااونمظؿؾااؽمممم

 .قاتماظعؿؾمبـوءمسؾكمدرادوتموعشورؼعمتطقؼرؼيماظؾفـيماظدورماألدودلمبؿقدؼدمخط
م28/7/2010تورؼخمم11تشؽؾًماظؾفـيممبقجىمضرارماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمجبؾلؿفمرضؿم

ًوتؽقـتًؿـًاؾيادة

مرئقلوممرئقسماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمربؿدمجاللمغؼرشم

مأعقـومظؾلرمبوالهودماظلؽرترلماظػينمورئقسماظدائرةماظػـقيممػاللمدجوغل

مسضقاممممممماٌفـدسمبودؾمريقي

مسضقاممممممماظلقدمجوكمبوذوؼوغل

مسضقاممممممماٌفـدسمسؿودمسـؿون

مسضقاممممممماظلقدمررؼػمضقررش

مسضقاممممممماآلغليمشودةماظراسل

مسضقامممممممماظلقدمدوعرماعوم

إنماظدورماالدؿشوريماظػينمظؿؾؽماظؾفـيمطونمدورامػوعوموشـقومجدامظؽؾمعوادبذمعـمضاراراتموطوغاًمواريموبشاؽؾمدوريممممم

م.عؿوبعيمتـػقذمتؾؽماًطقاتموعدىمنوحفو

ظؼدماجؿؿعًمتؾؽماظؾفـيمعـذمتلدقلفومدؾعيماجؿؿوساوتمبشاؽؾمطوعاؾموثالثايماجؿؿوساوتمأخارىمألسضاوئفوماٌؿقاجادؼـممممممممم

كمجدولمأسؿوشلومسيمطؾمعرةمدراديمٌشروعمجدؼدمأومعـوضشيمعومتمتـػقذهمعـمعشاورؼعمداوبؼيموطاونمأػاؿمممممبدعشؼم،موطونمسؾ

م.تؾؽماظدرادوتمواٌشورؼع

 .ررؼؼيمإسدادماٌـؿكؾوتماظقرـقيموادذلاتقفقوتفوموغقسقيمأجفزتفوماظػـقيموواجؾوتفو -

ضاعمطوصايماظظاروفماٌـوداؾيمظالداؿػودةمعاـمتؾاؽمممممممماٌراطزماظؿدرؼؾقيمظؿطقؼرماظالسؾنيماظـوذؽنيموتـظقؿمسؿاؾماٌراطازموومم -

 .اظؿفربيماىدؼدة

 .دراديمواضعماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتموهدؼدماٌفومماظيتمجيىمأنمتؼقممبفومضؿـمواضعفومايوظل -

دراديمسؿؾمىونماالهودموررؼؼيمتطقؼرػوموإصادارماظؿقصاقػماظؽوعاؾمظؿؾاؽماظؾفاونمبوظؿعاوونمعاعماٌؽؿاىماظػاينمسيمممممممممم -

 .واظذيمأغشهمظؿؼدؼؿماظدرادوتموعؿوبعيمأسؿولماظؾفـيماظػـقيماظرئقلقياالهودم
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إصدارماشلقؽؾقيماظقزقػقيمٌؽؿىماظؾفـيماظػـقيمواظذيمزللمبوظدائرةماظػـقيمبوالهودموهدؼدمأضلوممتؾؽماظادائرةمواٌفاومممم -

 .اٌـقريمبؽؾمضلؿمصقفو

سؿؾماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظصقػقيموهدؼدمأجفزتفوماظػـقيمواإلدارؼيموغظوعفوماٌوظلموإصدارمتقصقػمظؿقدؼادمعفاومممممتـظقؿ -

م.ذيقعمتؾؽماألجفزة

إنمتؾؽماألسؿولمظؾفـيمضوبؾفومسؿؾمتؼينمداخؾلمطؾرلمعـماالهودمصؼدممتموفقزمعؽوتاىماالهاودمبؽوصايماظقداوئؾماظؿؼـقايمممممم

ظؿكزؼـموأرذػيمطوصايمممfiba organizerجيقومإديمسؿؾماظؽذلوغلمبدءامعـماسؿؿودمبرغوعٍمواظؽذلوغقيمظؿققؼؾماظعؿؾمتدر

اظـشوروتمواظذاتقوتموتؽقؼـمضوسدةمبقوغوتمظالهودمواألغدؼيموحػظماإلحصوءاتموغؿوئٍماٌؾورؼاوتممباومؼضاؿـمتقثقاؼمذظاؽمممممم

ظؽذلوغقايمواسؿؿاودماٌراداالتماظداخؾقايممممموعاـمثاؿممتمإغشاوءموتػعقاؾماظشاؾؽيماالممممم.مبلؼيميظيمإظقفعلؿؼؾال،مودفقظيماظعقدةم

واًورجقيمسـمررؼؼماظشؾؽي،مسؾؿومأغفممتمتغطقيمصوظيماظػققوءمبدعشؼمووفقزػومبؿؾؽماظشؾؽيمظؿصؾحمضاودرةمسؾاكمتؾؾقايمممم

احؿقوجوتمطوصيمودوئؾماإلسالممإلردولماظؿؼورؼرماٌؾوذارةمعاـمأيمعقضاعمسيماظصاوظيمخااللماٌؾورؼاوتمواظؾطاقالتماحملؾقايممممممممم

م.قيواظدوظ

وتعاقنيماظؽاودرماظصاقػلماًاوصمبافمظـشارمطوصايممممممممموتػعقؾايموظقؿؽوعؾماظعؿؾمضومماالهودمبنغشوءمعقضعفماالظؽذلوغلماًوصم

غشوروتماالهودمأوالمبلولمعـمعؾورؼوتمواجؿؿوسوتموظقؽقنماٌرجعماألدودلمىؿقعماٌفؿؿنيمبوظؾعؾيموظقؾؼكماىؿقعمسؾاكمم

صـقيموودوئؾماإلسالمماٌكؿؾػي،محؿكمخورجقومصؼدمتقاصؾماظعدؼدمعـماىفوتمحيدثمؼقعقومعـمأغدؼيموىونممتقاصؾمععمعو

اًورجقيمععماٌقضعمومتًمتؾودلماٌعؾقعوتمسـمررؼؼفمالدقؿوموأغفممتمغشارمطاؾمذالءمجدؼادمطؿعادؼالتماظؼاوغقنماظادوظلمممممممم

م.يمإديماظؾغيماظعربقيظؾعؾيموطوصيماظؼقاغنيمواظدوراتماظؿدرؼؾقيماظيتموريمسيمدقرؼيموطؾمتؾؽماٌقادمطوغًمعذلذي

مدوسدمسؾكمبدءمهقؼؾماظعؿؾموتطقؼرمتؼـقوتفمػقمإغشوءماظادائرةماظػـقايمبوالهاودمواسؿؿاودمداؽرترلمصاينموتعاقنيمعاومممممممممإنمعو

هؿوجفمعـمعقزػنيماغؿؼقامبعـوؼيمحبقٌمميؾؽقنماًدلةماظقادعيمبوظعؿؾماالظؽذلوغلموتقابعفموععرصيموإتؼونمظؾغيماالغؽؾقزؼيم

م.صؿفؿموخدلتفؿمبؾعؾيمطرةماظلؾيبوإلضوصيمٌعر
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 2010-2011َشبط جلنت احلكبو انرئيسيت نهًىسى 

 2011-2012و خطت انعًم ملىسى 
م.إحدىمومثالثقنماجؿؿوسًومخاللماٌقدؿم/م31/سؼدتمىـيمايؽومماظرئقلقيم .1

 .بالشًومسـماظؾفـيممإحدىموثالثقن/م31/متمإصدار .2

 ظؽوصيمايؽومماظعوعؾنيمسيمدقرؼوم/ماالخؿؾوراتماظؾدغقيم/ممتمإضوعيمصقصم .3

 .متمتؽؾقػمايؽومماظعوعؾنيمظؼقودةمعؾورؼوتماظدوريماظعوممىؿقعماظػؽوتموبطقالتمبعضماحملوصظوت .4

مظ .5 مغدوة مإضوعي مظعومشرمت موتعدؼالتف ماظدوظل ماظؼوغقن مم2010ح معضرمم1/11/2010سي ماظلقد ماظدوظل ماٌػقض حبضقر

 اجملذوبمعـماألردنمسيمعؾـكماهودمطرةماظؼدمم

وحوضرمصقفومطؾم((مريصم-حؾىم-ادظىم–دعشؼمم–رررقسم))سيم/ماغؿلوبمم–ترضقيم/ممتمإضوعيمدوراتمهؽقؿقيم .6

 .حيقكمعؾقك–عوجدمدـفؼدارم–ذقودةمآظفمرذلم-عـماظلودةموصقؼمدؾقمم

متماالجؿؿوعمععمىـيمايؽومماظرئقلقيمومايؽومماظعوعؾنيمععمرئقسماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؾقضقفمسؾكم .7

 .ذيقعماالجيوبقوتموماظلؾؾقوتمخاللماٌرحؾيماظلوبؼي

لقرؼيمسيماظؾطقالتماٌؼوعيمسيماهودممتمتؽؾقػمودسقةمسددمعـمايؽومماظدوظقنيمٌراصؼيماٌـؿكؾوتماظقرـقيموماألغدؼيماظ .8

شربمآدقوموماالهودماآلدققيمظؽرةماظلؾيمواظؾطقظيماظعربقيمظألغدؼيموبطقظيمذبؾسماظؿعوونماًؾقفلمودورةماألظعوبم

 ((مم.اغدوغقلقومم–اإلعوراتمم-اظؾقرؼـم–اظصنيمم-اظعراقمم-إؼرانم))مسيم(مظؾرجولموماظـوذؽني)اآلدققؼي

مأم .9 محبؽوم ماالدؿعوغي ممت مجوغى م) مأصدضوء مو مأذؼوء م( مدول معـ م)) مم–ظؾـون مم–األردن ظؼقودةم((اظققغونم-إؼران

 last(4)ومfinal(4)عؾورؼوت

وعـوضشيمأوضوعمسيمدعشؼممتمعـمخالشلومذرحمبعضماظؿعدؼالتموسرضمعؼورعمصقدؼقممتمسؼدمغدوةمظؾقؽوممٌدةمؼقعنيم .10

 ***********ماظدوريمواظصعقبوتم

ومتماظؿطؾقؼمسؾكمععلؽراتماٌـؿكؾوتماألوٌؾقيمسيمطؾمعـمم3×3خالشلؿومذرحمضوغقنممتمسؼدمغدوتنيمظؾقؽومممتمعـ .11

 دعشؼموحؾى

متمدسقةمايؽؿنيمحلوممتؾؾقموعصؾوحمصوخقريمٌعلؽرمظؾقؽوممسيمعوظقزؼوموبعدماظؿلطقدمسؾكماظلػرممتماالسؿذارمبلؾىم .12

 غػؼوتماظلػر

ماظلؾيممرؼوضمسرابلمبوإلذراف .13 سؾكمتلعنيموفقزاتماٌالسىمعـمدبطقطموتلعنيممضوممسضقماالهودماظلقريمظؽرة

 ثوغقيماٌقاصؼيمظؾؿعدؼالتموإظؼوءمسدةمربوضراتمحقلماظؿػلرلاتمواظؿعدؼالتم/م24/أجفزةم

م:مبؾغمسددمايؽومماٌلفؾنيمسؾكمظقائحماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمسؾكماظشؽؾماظؿوظل .14

 حؽؿًوم/24/مايؽومماظدوظقنيم 

 حؽؿًوم/م30/محؽومماظدرجيماألوديم 

 حؽؿًومم/م32/محؽومماظدرجيماظـوغقيم 
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 2011-2012خطة عمل لجنة الحكام الرئيدية لمودم  

 .اظعؿؾمسؾكمتلعنيمايؽوممعـمخاللمضوغقنماالحذلافماىدؼدم (1

 .اظعؿؾمسؾكماظؿلعنيماظصقلمىؿقعمايؽومماظعوعؾنيم (2

 .ماظعؿؾمسؾكمزؼودةمأجقرمايؽومموتعقؼضوتماظلػرم (3

 .راسقيمظؿلعنيموفقزاتمرؼوضقيمظؾقؽوممماظعؿؾمسؾكمإجيودمذرطي (4

مسي (5 مدعشؼ مسي ماألودي ماظدوظقنيمواظدرجي مايؽوم مظؽوصي ماظؾدغقي ماظؾقوضي ماخؿؾورات محؾىمم15/11/2011إجراء وسي

 .مععمذرحماظؿعدؼالتممم17/11/2011سي

 .إسودةماظـظرمسيمررؼؼيمتؼققؿمايؽوممخاللمعؾورؼوتماظدوريماظعومم (6

 .مم2012سيمصقػماألوديماظدرجيمإديمظؾذلضقيبدعشؼممظؾقؽوممإضوعيمدورةمعرطزؼي (7

 .مإضوعيمصققصماغؿلوبمسيمطوصيماحملوصظوتمم (8

وهًمإذرافم.....(ممذرضقي–عـطؼيمجـقبقيم)جعؾمصققصماظذلضقيمظؾدرجيماظـوغقيمعرطزيمسؾكمذؽؾموؿع (9

 .ىـيمايؽومماظرئقلقي

 .اظعؿؾمسؾكمإضوعيمععلؽرمظؾقؽوممحبضقرمخدلاءمسؾكمعلؿقىمسولم (10

خبصقصم/10/اظطؾىمعـماهودماظؾعؾيمرصعمطؿوبمإديماٌؽؿىماظؿـػقذيمحقلمتعدؼؾمبعضمعقادماظؼرارماٌوظلمرضؿ (11

 .طؾؼمسؾكماظشؾوبمواظرجولمواظلقداتموظؽوصيمدرجوتفؿمتاظؿفؿعوتموأغفومعؿعؾؼيمبوظػؽوتماظعؿرؼيمحصراموال

مالسؿ (12 مآدقو مشرب مواهود ماآلدققي مواالهود م ماظدوظل ماالهود مظدى ماٌؿقزؼـماظلعل ماظدوظقني مايؽوم ؿود

 ظالدؿقؼوضوتماًورجقي
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ًاؾقرـقةًؾؿـمىلاتاؾرئقيقةًؾؾهـةًاؾ

ً:متارسًاؾؾهـةًؽاػةًاؾصالحقاتًاؾالزؿةًؾموؼقؼًأفداػفاًااًالًذؾؽًاْفامًواْيموؾقاتًاؾماؾقة

م.مسؾكمبرغوعٍماظؾطقالتماظؼورؼيمواظعربقيمودرادؿفوموسؿؾمروزغوعيمعشورطوتمدـقؼيمظؽوصيماٌـؿكؾوتماإلرالع .1

وضصرلةماألعدمظلـيمواحدةمٌـؿكيبماظرجولمواظلقدات،مورصعفاومإديماالهاودممم(مدـقاتم4)وضعمخطيمسؿؾمرقؼؾيماألعدم .2

 .إلضرارػو

م.ممواإلغوثٌدةمدـؿنيمٌـؿكؾوتماظػؽوتماظلـقيمظؾذطقرمموضعمخطيمسؿؾ .3

 .مإسدادماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيماظؿػصقؾقيمظؿؾؽماًطط .4

 .االضذلاحمظالهودمالسؿؿودماىفوزماظػينمواإلداريمظؾؿـؿكؾوتمبوظؿـلقؼمععمىـيماٌدربنيمواٌدؼرماظػينمظالهود .5

ظدلغاوعٍماظازعينمواٌاوديموخطايماظؿقضارلمواٌعلاؽراتممممممماظؿؼدممخبطيماٌشورطوتماظلاـقؼيمظؽاؾمعـؿكاىمعصاققبيمبومممم .6

م.ماٌؼذلحيم،موعراسوةماٌشورطيمسيماظؾطقالتماظعربقيمواآلدققؼي

م.اإلذرافماإلداريمواظػينمسؾكمتدرؼىماٌـؿكؾوتماظقرـقيموعؿوبعيمذموغفوماإلدارؼيمواظػـقيم .7

ممعـمأدواتمومظقازممومصوالتمبوٌـؿكؾوتتقصرلمطوصيماٌلؿؾزعوتماًوصيم .8

م.وضعمأدسماخؿقورمالسيبماٌـؿكؾوتماظقرـقيمبوظؿـلقؼمععماىفوزماظػينمظؽؾمعـؿكى .9

م.دسقةماظالسؾنيماٌرذقنيمظؾؿشورطيمسيماٌـؿكؾوتماظقرـقيموتقصرلمذيقعماإلعؽوغوتماٌودؼيمواإلدارؼيمإلنوحماًطي .10

،أوالمبالولمواضاذلاحمممواإلدارؼايمقايمموضعماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمبصقرةمأوضوعماٌـؿكؾاوتمعاـمطوصايماظـاقاحلماظػـمممم .11

تطؾقؼماظعؼقبوتماٌـصقصمسؾقفومسيمالئقيماظعؼقبوتماٌعؿؿدةمسيماظالئقيماالغضؾورقيمحبؼماظالسؾنيماٌكاوظػنيمظألغظؿايممم

 .مسيمحدودماٌفومماٌـوريمبوظؾفـيممعـمضؾؾماالهودمدقاءمعـمغوحقيمدقءماظلؾقكمأواظؿلخرمسـمايضقر

،ممبومؼؿقاصؼموالؼؿفووزماألغظؿيماٌعؿاقلمبفاومسيماالهاودماظرؼوضالممممم.مىفوزماظػينمواإلدارياضذلاحمرواتىموتعقؼضوتما .12

م.اظعوم

 .وضعمأدسماٌؽوصكتموايقاصزماٌوظقيمواظعقـقيمظالسؾنيمواظؽقادرماظؿوبعيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقي .13

م.متؾلمطؾمعشورطياظيتمواإلدارؼيسـمررؼؼماظؿؼورؼرماظػـقيم.اظؿؼققؿماٌلؿؿرمظـؿوئٍماٌـؿكؾوتماظقرـقي .14

اٌـؿكىمبؽوصيمأوراقماظؿلفقؾمظؾؿؾورؼوتماظقدؼيمواظرزلقايمسؼاىمطاؾممممموإدارياظؿؼدممظالهودمسـمررؼؼمرئقسماظؾعـيم .15

 .ادؿقؼوق

أرذػيمطوعؾمغؿوئٍماٌـؿكؾوتمبؽوصيماظؾطقالتمواظدوراتمواٌؾورؼوتماظقدؼيماالدؿعدادؼي،موحػظفوموتلافقؾفومباوٌقضعمممم .16

مظلقريمظؽرةماظلؾياالظؽذلوغلمظالهودما

 .أؼيمعفوممأخرىمتـوطمبفومعـمضؾؾماالهود .17
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 3122-3121َشبط جلنت املنخخببث انىطنيت نهًىسى 

 3123-3122و خطت انعًم ملىسى 

  3122-3121حقرير جلنت املنخخببث انىطنيت ملىسى 
 

بوظؿعوونموماظؿـلقؼمععماظؾفـيماظػـقيمومتمإدارةماألعقرمبوإلذرافمسؾكمىـيماٌـؿكؾوتمماظلقدمربؿدمأبقمدعدىمتؽؾقػمتم 

مم....م.بوإلذرافمسؾكماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتممطؿومضوعًماظؾفـيماألغـقؼيماظرئقلقيموماهودماظؾعؾي

متماالسؿؿودمسؾكماظؾفـيماظػـقيموقرـقيمبشؽؾمسوممبلؾىمضقؼماظقضًماظؾفـيماظعؿؾمسؾكمهضرلماٌـؿكؾوتماظمملمتلؿطع

صؼطموممتمذظؽمعـمخاللمعراضؾيماظػرؼؼمسيماظعراقمومضطرممؿاظؿؼققاظرئقلقيمسيماظعؿؾمومطونمسؿؾمىـيماٌـؿكؾوتمؼؼؿصرمسؾكم

مإسطوئفدؿعؿؿدمسيماخؿقورماٌدربموماظالسؾنيمعـمخاللمدسؿماٌدربماظقرينموممأدسمإديوماظصنيمومبعدمذظؽممتماظقصقلم

تمسيمبداؼيماٌعلؽرموبعدمصذلةمزعـقيمربددةمعؿضؿـيمبعضماٌؾورؼوتماظقدؼيمؼؿقجىمتؼدؼؿمتؼرؼرمشلذهماظؾفـيماظصالحقو

مأوماظؿغقرلماألجـيبماٌدرببودؿؿرارممإعوتؼقؿماٌرحؾيماظلوبؼيمعـماظعؿؾمومادبوذماظؼرارممإديمظقصور

 :ءمبفذهماظطرؼؼيمعـمخاللمظؾعؾيمومضدممتماظؾدجؿؿوعماهودمامتماسؿؿودمررؼؼيمجدؼدةمخوصيمسيماخؿقورماظالسؾنيمسيما -

م .1 ممدـي20تلفقؾمالسىمدون معؾورؼوتماظدوريموممظألغدؼيسؾكماظؾقائحماالزلقي ماظؿلفقؾمخاللمطؾ مسيمورضي و

مبعدمذىؿقعم مو مسددمعـماظالسؾنيماٌؿقزؼـمعـمتؾؽماألغدؼي مدسقة ماخؿقورمالسؾنيمعـفؿمماألسؿورظؽمدقؿؿ ظقصور

 .اٌدربماٌعؿؿدمشلذهماٌفؿيممظؾؿـؿكىماظقرينمعـمخالل

 .اٌـؿكىماظقرينمعلؿؼؾاًلمعـمخاللماٌدربماٌعؿؿدممإديدـيم/م22/ضؿمثالثيمالسؾنيمدونم .2

ً:اْؼرتحاتً&

ممإردول .1 ماٌـودؾي ممإحدىمإديبعضماظالسؾنيماٌقػقبنيمذويماًوعوتماظؾدغقي م ماألوربقي ماظؼقةمصرظاظدول معلؿقى ع

 .ربؿقدمسصػرلةمم–ربؿدمغقرماظعؾلمم–اظؾدغقيمظدؼفؿمومخوصيماظالسىمسؾدماظقػوبمايؿقيم

م .2 ماظػؽريممإدياالسؿؿودمسؾكمععلؽرمرقؼؾمظؾؿـؿكؾوتمظقصور ماٌلؿقىماظػينمو متطقؼر رصعمعلؿقىماظؾقوضيماظؾدغقيمو

 .رلمعـفومومخوصيماظالسؾنيماظصوسدؼـمظؿطقؼرماٌفوراتماظػردؼيماظيتمؼػؿؼرمالسؾقغوماظؽـمإضوصيظالسؾنيم

 .واحدمصؼطمسيماظدوريماظعوممظؾؿقذلصنيمظؾرجولمسيمارضماٌؾعىممأجـيبالسىممإذراك .3

دضوئؼمسؾكماضؾمتؼدؼرموماظلؿوحمبؿؾدؼؾفمبالسىمم10ٌدةمماألولدـيمسيماٌؾوراةمسيمذقرفوم/م20/السىمدونممإذراك .4

 .سيمحولموجقدمالسؾنيمهًماظعشرؼـمععماظػرؼؼمماٌدربمبذظؽماظؿؾدؼؾمأرادمإنسيمغػسماظشقطممأخر

االػؿؿومممإػؿولوظؽـمدونممأصضؾسيماٌـؿكىمظؿقؼقؼمغؿوئٍممإذراطفسيمحولموجقدمالسىمذبـسمممقزمالمعوغعمعـم .5

 .بؿلػقؾماظالسؾنيماحملؾقنيمبـػسماٌرطزمظؾقؾقلمعؽوغفمسيمحولمايوجيم

 لؿقىمصرقماظدوريمعلؿؼؾاًلمرصعمعلؿقىماٌـؿكىماظقرينمومعمإديتؾؽماًطيمدؿمديم -

م

م
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ً:اْـمىبًاؾقرينًؾؾرجالًم&

م:م25/6/2011-23اظعراقمبوظػذلةمعـمم–سيمدػقكممظؾؿـؿكؾوتمغربمآدقوظاظؾطقظيمايودؼيمسشرم

ومووصرتمطوصيماٌلؿؾزعوتماظػـقيموماإلدارؼيمم8/6/2011اسؿؾورًامعـمممبدؼـيمحؾىمتمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلم

تلظػمسيماظعراقموضدماظيتمدوسدتمسؾكمهضرلمعـودىمخاللمػذهماظػذلةمادؿعدادًامًقضمتصػقوتمشربمآدقوماٌوظقيم

م:اىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾرجولم

ممممرئقسماظؾعـيممممممربؿدمأبقمدعدى

مإداريماظػرؼؼمممممممممممممرؼوضماظؼقػ

ممممماٌدربماألجـيبمممممعـصقرمبراصقعقؿش

ماٌدربماظقرينممممممسالءمجقخوجل

ماٌعوجلممممممػـريمدفدو

م:ماظالسؾنيم

م–زلرلماظدضسمم–أريدمحوجمأدقوقمم–وؼؾقؿمحدادمم–عقشقؾمععدغؾلمم–ربؿدمغقرمدؼورمبؽرظلمم–جقغلمدؼىم

مودوممؼعؼقبمم–ربلماظدؼـمضصؾؾؾلمم–اؼدرمارجقمم–عوردقؾقمطقرؼيمؼعؼقبمم–حؽؿمسؾدماهللمم–وائؾمجؾقالتلم

م:وضدمحوزمسؾكماٌرطزماظـوظٌموتلػؾمبدورهمإديمبطقظيمآدقومظؾؿـؿكؾوتمسيماظصنيم
م

م4م3م2م1

ماظعراقمدقرؼومظؾـونماؼران

ً

ً:25/9/2011ً-15باؾػرتةًؿـًًاؾصنً-ًوأفانالًًؾؾؿـمىلاتًآدقاًؾؼارةًونعشراؾياددةًواؾاؾلطقؾةً

مآدقوماظيتمجرتبطقظيمادؿعدادًامًقضمتصػقوتمم25/7/2011متمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلمبدعشؼماسؿؾورًامعـم

طوصيمعؿطؾؾوتمنوحممبؿوعنيمتوبعماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيوم25/9/2011ومظغوؼيمم15/9/2011بوظػذلةممعـمماظصنيسيم

مذوركمصقفومطؾمعـمعـؿكؾوتم29/8/2011-24ضطرمبوظػذلةمعـممم-اظدوحيمسيممبطقظيمودؼيػذاماٌـؿكىموضوممبؿلعنيم

م:معـممتلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىوضدمممم(دقرؼومم–ظؾـونمم–ضطرم)مم

ًًًممرئقسًاؾلعنةًًًًًًًًًًًًحمؿدًحـقين

ًإداريًاؾػرقؼًًًًًًًًًًًًًرؼوضماظؼقػ

ًمممماْدربًاألجـيمممممشقرانمعقؾػقؿش

مماْدربًاؾقرينًممممسالءمجقخوجل

ًإحصائل/ًاْدربًعلوسدمممممممممممسصوممحشؿي

مإحصائل/ًاْدربًعلوسدممممممممممًًتانًدلادقػ

مٌعوجلاممممسدغونمحالق
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م:ماظالسؾنيم

ربلماظدؼـمم–اؼدرمارجقمم–تلوائؾمجؾقالم–زلرلماظدضسمم–أريدمحوجمأدقوقم–ربؿدمغقرمدؼورمبؽرظلمم–جقغلمدؼىم

م–ذوديمظؾسمم–سؾدماظقػوبمايؿقيمم–راعلماًطقىمم–غقرماظلؿونمم–ربؿقدمسصػرلةمم–ودوممؼعؼقبمم–ضصؾؾؾلم

مصوتشفمغعؾؾدؼون

وعـمثؿمم3/9/2011عؾوراةمودؼيمععماٌـؿكىماظقرينماظؾؾـوغلمسيمعدؼـيمزحؾيمبؿورؼخممذوركماٌـؿكىماظقرينمظؾرجولمسيطؿوم

-6ةمعـماظصنيمبوظػذلم–ضومماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿلعنيمععلؽرمخورجلمععمبطقظيمودؼيمسيمعدؼـيمدقزوػقم

(مدقرؼومم–اٌـؿكىماالوٌيبماظصقينمم–غوديمعـمأٌوغقومم–غوديمعـماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيم)ممبشورطيمم12/9/2011

اظصنيموضدمتلظػماىفوزماظػينمم–وعـمثؿمذوركماٌـؿكىمسيمبطقظيمآدقوماظلودديمواظعشرؼـمظؾؿـؿكؾوتمسيمعدؼـيمواػونم

م:واإلداريمظؾؿـؿكىمعـم

ًًًمماؾلعنةرئقسًًدىًًًًًًًًًًًًًًًًحمؿدًأبقًدع

ًإداريًاؾػرقؼًًًًًًًًًًًًًرؼوضماظؼقػ

ًمممماْدربًاألجـيًممممشقرانمعقؾػقؿش

مماْدربًاؾقرينًممممسالءمجقخوجل

ماْدربًاؾقرينمممػقـؿمذيقؾم

ًإحصائل/ًاْدربًعلوسدمممممممممممممسصوممحشؿي

مإحصائل/ًاْدربًعلوسدمممممممممممًًتانًدلادقػ

مٌعوجلامممممسدغونمحالق

م:ماظالسؾنيم

م–غقرماظلؿونمم–ربؿقدمسصػرلةمم–ربلماظدؼـمضصؾؾؾلمم–اؼدرمارجقمم–تلوائؾمجؾقالم–زلرلماظدضسمم-جقغلمدؼىم

مجقزؼػمسؾقدم–صوتشفمغعؾؾدؼونمم–ذوديمظؾسمم–سؾدماظقػوبمايؿقيمم–راعلماًطقىم

م:وضدمأحرزماٌـؿكىماٌرطزماظؿودعم

مدقرؼوم9ماظصنيم1

ماالعوراتماظعربقيماٌؿقدةم10ماالردنم2

معوظقزؼوم11مطقرؼوم3

ماوزبؽلؿونم12ماظػؾؾنيم4

ماغدوغقلقوم13ماؼرانم5

ماشلـدم14مظؾـونم6

ماظؾقرؼـم15ماظقوبونم7

مضطرم16ماظصنيمتوؼؾفم8
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ً:اْـمىبًاؾقرينًؾؾـاذكنًًً&

عـمبطقظيمشربمآدقومومماألوديظؾؿرحؾيم"مادؿعدادام14/9/2011متمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلمبدعشؼماسؿؾورًامعـم

اٌشورطنيمسيماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظيتممظالسؾنيوطوغًماظدسقةمم15/11/2011م–م8اؼرانمبوظػذلةمعـمم–اظيتماضقؿًمسيمرفرانم

وعـمثؿمبلؾىمأضوعفوماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؿطقؼرماٌقاػىمسيمطؾمعـمحؾىمودعشؼمودامماٌعلؽرمٌدةمأدؾقعم

السىمسيمطؾمععلؽرمموادؿؿرماظعؿؾمسؾكمتطقؼرمم15-12اظظروفماظدرادقيممتمتشؽقؾمععلؽرؼـمسيمحؾىمودعشؼممبعدلم

السىمٌعلؽرمعغؾؼمسيمحؾىماجريمخالظفمسدةمعؾورؼوتمودؼيمععمأغدؼيمم16متمدسقةمم16/10/2011وسيمتورؼخم،ماٌـؿكىم

م.اىالءمواالهودم

تلظػماىفوزماٌعلؽرماديمعدؼـيمدعشؼمواضوعيمعؾورؼوتمودؼيمععمأغدؼيمضودققنمواظـقرةمموضدمممتمغؼؾم24/10/2011بؿورؼخم

م:اإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾـوذؽنيم

ًًًماٌدربماالجـيبممبوغشمعقؾػلؽلم

معلوسدماٌدربممصوديماظرؼشوغلم

ماإلداري/معلوسدماٌدربمممربؿدماًطقىم

معوجلاٌمؼقدػماظلعلعوغلم

م:ماظالسؾنيم

ربؿدمم–باللمآرؾلمم–رورقماظزسقؿمم–ربؿقدمترابمم–سؾلمصودقمم–اؼقبمشوويمم–عرادمػوذؿمم–سؼؾيمبغفوتلم

مادقوقمسؾقدمم–اغطقنمبؽرمم–سؾلمسؾقللمم–بودؾمذـقمم–ذوػنيم

موضدماحرزماٌـؿكىماٌرطزم

م5م4م3م2م1م

ماظقؿـماالردنمدقرؼيمظؾـونماؼران

ً

11/9/2011ً-9اقطاؾقاًً-رميقين3ًً×3ًًدـةًإىلًبطقؾةًاؾعاملًاألوىلًل18ًًاْـمىبًاؾقرينًؾؾـاذكنًواؾـاذكاتًٍتًً

متًمإضوعيمتؾؽماظؾطقظيمظؾؿرةماألوديممتفقادامظـشارػومبؽاؾمدولماظعاوملموىؿقاعماظػؽاوتمبلاؾىمذاعؾقؿفومودافقظيمإضوعايممممممممممم

عؾورؼوتفوموصؾفمتؽوظقػفومغلؾيمظؿؽوظقػماظػرقماٌؿؽوعؾيمإضوصيمٌؿعيمعؾورؼوتفوموتطقؼرػومظؾؿفوراتماٌكؿؾػيمظالساؾني،موغظاراممم

ٌـمؼرشىمعـماظدولمبوٌشورطي،موظؽقنماهودغومطاونمعاـماظلاؾوضنيمإديمغشارمضاقاغنيمممممممظؽقغفوماٌرةماألوديمصؼدموجفًماظدسقة

تؾؽماظؾعؾيماٌعدظيموإضوعيمأولمبطقظيمورؼؾقيمشلومخاللماٌعلؽراتماظصقػقيمويوجؿـومإديماإلرالعمسؾكمطؾمعاوؼؿعؾؼمبؿؾاؽممم

م.ماظؾعؾيمصـقوموإدارؼوموتـظقؿقوموررؼؼيموووربماظدولماألخرىمسيمػذاماجملول

ظؽؾمصرؼاؼمحلاىمتعؾقؿاوتماالهاودماظادوظلمممممم(عدرب)صؼدممتًماٌشورطيمبؾعـيمعؽقغيمعـمصرؼؼنيمظؾذطقرمواإلغوثمععمضوئدم

الساؾنيممم6السؾاوتمومم8أذكوصمومتماخؿقاورماظالساؾنيمواظالسؾاوتمبعادمأنموجفاًماظادسقةملمممممممم10وطونمسددمأصرادماظؾعـيم

ثاؿمأضاقؿمممم30/8/2011-27حؾاىمٌادةممأربعايماؼاوممسيماظػاذلةمعاـمممممممالسؾنيمظؽؾمصرؼؼمبعدمععلاؽرمأضاقؿمسيمممم4واغؿؼلمعـفؿم

مادؿعدادامظؾؾطقظيمم8/9/2011-4ععلؽرامآخرمظالسؾنيماظؾذؼـممتماغؿؼوئفؿمعـم
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م:معـظؾذطقرتلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينم

م–(مايرؼايمم)سؾالمسؾقلالمممربؿادمم–(غاوديماالهاودممم)ربؿقدمترابمم–اٌدربمجوكمبوذوؼوغلموعـماظالسؾنيمأشقدمرحولم

م(ماىالءم)مأغطقغلمبؽر

م:معـمظإلغوثتلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينم

مممممممممممممم–(مضوداققنم)ٌعايمربؿاقدممم–(ماىاالءم)عاورؼػقنمحلاقنممم–(اظـاقرةمم)مػاللمدجوغلموعـماظالسؾوتمرميقولمدحادوحمماٌدربم

مم(.بردى)رغقؿمسلؾقي

ً:ًاْـمىبًاؾقرينًؾؾيقداتًً&

اظعربقايمسيمممدورةاظادؿعدادًامظؾؿشورطيمسيممم17/9/2011-4عـممعدؼـيمدعشؼمبوظػذلةسيممعغؾؼإديمععلؽرماٌـؿكىممتًمدسقةم

وظغوؼاايمم20/9وعااـمثااؿمذااوركماٌـؿكااىمسيمععلااؽرمعغؾااؼمسيممذيفقرؼاايمبقالرودااقومبااوظػذلةمعااـممم23/12/2011-9مضطاار

مععمإجراءمعؾوراتنيمودؼؿنيمععمأغدؼيمعـمبقالرودقومم3/10/2011

م:تلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾلقداتم

ًاْـمىبًؿشرػة/ًعضقًاالٍادًًًممجوغقًماظشوعلم

ًًًمماْدقرًًاؾػينًؾؾؿـمىبًًًًًاظدجوغلػاللم

ًإدارقةًاؾػرقؼًممممدقزانماًولمم

ًاألجـياْدربًممًًمطوتؾنيمتوغس

ًمممؿياعدًاْدربممممدالممسالوي

ًؿياعدًاْدربًمممممعوغقؼؾمحالجقونم

ً:واؾالعلاتً

دمياوممم–داـومجؾايبمممم–مداالفماًؾقاؾممم–أظقلومعؽورؼونمم–ظقوغومشـقممم–عوؼومذؾفقبمم–جقديمجعؿقلمم–سؾقومؼودنيم

م–رذاومداؽرانمممم–عرلؼوممجونلمم–الغومسقداتمم–ظنيماظزسيبمم–رؼؿمجؾيبمم–طودقومدرطقسمم–روعلمالوغدمم–اغطقنم

مػـدماالررشمم–داظقومبرشؾم

ماألردنأدؿؿرمهضرلماٌـؿكىمعـمخاللمسدةمععلؽراتمداخؾقيمسيمدعشؼمومحؾىموعـمثاؿمتالعنيمععلاؽراتمخورجقايمسيممممم

سدةمعؾورؼوتمودؼايمممإضوعيععمم12/11/2011-9ومم27/10/2011-24وسيمظؾـونمبوظػذلةمعـمم22/10/2011-17بوظػذلةمعـم

م.سيمطؾمععلؽرمم

م

م

م
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  يراكز انخطىير نالعبني
خطيمتطقؼرماظالسؾنيمواظالسؾوتمسيماٌراطزممإلرالقمصنضوصيذفدماظعوممايوظلمززيومطؾرلامسؾكماٌلؿقىماظػينمأصؼقوموسؿقدؼوم

أربعيمعدربنيمأجوغىموعـمعدارسمزبؿؾػيموجبرسوتمتدرؼؾقيمعؽـػيمادؿؿرتمموبنذرافاظؿدرؼؾقيمسيمطؾمعـمدعشؼموحؾىم

ظـالثيمأذفرموحبصؿنيمتدرؼؾقؿنيمؼقعقوم،مطونماالػؿؿوممبلرلمبقترلةمسوظقيموخبطيمعقازؼيمسيماالػؿؿوممبوٌـؿكؾوتماظقرـقيم

واظؼورؼيموظؽوصيماظػؽوتم،مممومأدسمظؿشؽقؾمعـؿكؾوتمورـقيمذاتمادؿؿرارؼيموضؿـمماإلضؾقؿقيواٌشورطيمجبؿقعماظؾطقالتم

متؾؽم مأصود مممو مواًدلة ماظؽػوءة معـ مسول معلؿقى مسؾك مأجوغى معدربقن موضودػو مسؾقفو مأذرف معؿطقرة مسؾؿقي مصـقي خطي

م.وغؼؾمعلؿقىماظؾعؾيمظدؼـومظؿقاطىمطرةماظلؾيمايدؼـيمسيماظعوملاٌـؿكؾوتمصردؼوموذيوسقوموأدسمظػؽرمعؿطقرمظالسؾقـوم

طؿوممتماظؿكطقطمظضرورةمتغطقيمتؾؽماٌراطزمألسدادمطؾرلةمعـماظالسؾنيمواظالسؾوتمومبـورؼمعؿعددةمسيمأعوطـمتقاجدماظؾعؾيم

تماظيتمؼؿدربقنمسؾقفومبشؽؾمصعولمععمضرورةمتؽـقػماظؿؿورؼـمبشؽؾمؼلوسدمػمالءماظالسؾنيماظصغورمسؾكمتردقخماٌفورا

وسدممادؿؼرارػوموجدؼؿفومظؿؾؽماظػؽوتموضدممتممبوألغدؼيوؼعقضمشلؿماظـؼصمواظضعػمصقفوماظـوتٍمسـمسدممطػوؼيماظؿؿورؼـم

سؾكماظدلاعٍماظػـقيمظؿؾؽماٌراطزم،موضدمأضقؿًممظإلذرافاظؿعوضدمععمأربعيمعدربنيمعـمصربقوموعؼدوغقوموروعوغقومواٌؽلقؽم

يوظلموغؿقفيمظؾظروفمسيمدعشؼموحؾىمصؼطمبقـؿومطونمزبططومأنمتغطلمتؾؽماًطيممأربعمربوصظوت،موضدماٌراطزمظؾعومما

اؼالءمبراعٍمتدرؼؾقيمخوصيممإديممبوإلضوصيدـيمم20-14السؾوموالسؾيمسيمتؾؽماٌراطزمعـمأسؿورمم180متماغضؿوممأطـرمعـم

مسيماىوغىماظؿدرؼ مسـماٌذلؼـم،مأعو معـماٌدربنيماظذؼـمراصؼقامظالسؾنيماظذؼـمؼزؼدمرقشلؿ مطؾرلا يبمصؼدممتمتلػقؾمسددا

ماحملوضراتم محضروا مطؿو ماظشفرؼـ مسـ متزؼد موظػذلة مبوظؿدرؼى موذورطقا ماظؿدرؼؾقي مايصص مخالل ماألجوغى اٌدربني

طؿومعدربومم40ؼزؼدمسـممؿلػؾنيمسيمطؾمعـمدعشؼموحؾىمعوٌاألدؾقسقيماظيتمأضوعفوماٌدربقنماألجوغىموطونمسددماٌدربنيما

مأؼوممم10اظدلغوعٍمسددامعـماٌدربنيمسيماحملوصظوتمظػذلاتمتزؼدمسـممإدياغضؿم

موحلىمأصضؾم مظؾػؽوتماظعؿرؼي محدؼـي متدرؼؾقي مسؾكمررق موسرصًمعدربقـو موسرصؿـو مجدا مشـقي ماٌراطز مطوغًموربي ظؼد

موأنماٌدربنيماألجوغىماظذؼـممتماظؿعوضدمععفؿمظؿ ؾؽماٌراطزمػؿمعـماٌكؿصنيمواٌمػؾنيماظدلاعٍمسيماظدولماٌؿطقرةممالدقؿو

م.تؾؽماظػؽوتأطودميقومظؿدرؼىم

تؽقؼـمظـومانمتؾؽماظؿفربيمدؿلؿؿرمظعدةمدـنيمضودعيموبوغؿشورمأصؼلمسؾكمسددمعـماحملوصظوتمواألغدؼيماظـشقطيممبومؼضؿـم

وبطقالتمظؾؿـؿكؾوتمقؽقنمضودرامسؾكمهؼقؼمغؿوئٍمعمدسمصـقومبطرقمسؾؿقيمحدؼـيمظودبرؼٍمجقؾمجدؼدمعـماظالسؾنيم

ماظـغراتمواظصعقبوتماظيتم،مواظػرقماظلقرؼيمعلؿؼؾالم معـمطوصي ماألوديمممواجفـوػوععمايرصمسؾكماالدؿػودة سيماظؿفربي

م.ظؿفووزػومسيماظلـقاتماظؼودعيم

ً

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممم

 



 
32 

 3122-3121األَثىيت نهًىسى َشبط جلنت انريبضت 

 3123-3122و خطت انعًم ملىسى 
م

اجؿؿعًماظؾفـيمسدةماجؿؿوسوتمدورؼيموغوضشًمعـمخالظفمغشوطمومسؿؾماظؾفـيمومدراديمواضعماظلؾيماألغـقؼيمسيمدقرؼوموم

ومماظؽؾرلمومسؿؾًمسؾكمهؼقؼمغلؾيمسوظقيمعـمخطؿفوموماضذلاحوتفومظؾؿقدؿماٌوضلمومضدمحظقًماظؾفـيماألغـقؼيمبوالػؿؿ

ماظلؾيم متطقؼر مسؾك ماظعؿؾ مو ماظؾعؾي مظـشر ماٌودؼي مو ماٌعـقؼي مو ماٌؾودراتماظػـقي مطوصي متشفقع مو ماالهود مضؾؾ معـ اظقاضح

م...األغـقؼيمبلقرؼوم

 .سددماألغدؼيماٌشورطيمبفذهماظؾعؾيم -

م.غوديم/م12/أغدؼيماظدرجيماألوديم

م.أغدؼيم/م8/أغدؼيماظدرجيماظـوغقيم

م.أغدؼيم/م4/اظـوظـيمأغدؼيماظدرجيم

2011ً-2010خطةًعؿؾًاؾؾهـةًاألـنققةًْقدؿً

 .اإلذرافمسؾكماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتم -1

 .عؿوبعيماظدوريماظعوممىؿقعماظػؽوتموماظِؽلسمظػؽيماظلقداتم -2

مظإلغوثم -3 مبوٌـؿكؾوتماالوٌؾقي ماظالسؾوتماٌؿقزاتممتماٌشورطي مو ماٌـؿكؾوتماظقرـقي مبؿطقؼر حلىمخطيماالهود

 /م.20/ًمدـمه

بنذرافماٌدربنيموماًدلاءماألجوغىموماٌدربنيم/م16/اٌشورطيممبشروعمصؼؾماٌقاػىماظصغرلمظالسؾوتمهًمدـم -4

 .اظقرـنيم

 .اظيتمأضقؿًمبدعشؼمومحؾىمم3×مم3اٌشورطيمبوظؾطقالتماظؿقضرلؼيم -5

 .بوؼطوظقوم/م18/هًمدـمم3×م3عشورطيمعـؿكىمدقرؼومظإلغوثمبؾطقظيماظعومم -6

 ((مرررقسم))مإضوعيمدورةمتـشقطقيمبـوديماظلوحؾم -7

 .عشورطيمغوديماظقحدةمبوظؾطقظيماظدوظقيمألغدؼيماظلقداتمبوألردنمومبطقظيمبينمؼوسم -8

 .اٌشورطيمبوالوٌؾقودماظلقريماظقرينمظؾـوذؽوتم -9

 .اٌشورطيممبفرجوغوتماٌقينمبودؽًمظالغوثم -10

 .ربوتمبوٌراطزماظؿدرؼؾقيماٌدربنيموماٌؿوبعيماىدؼيمظؾؿدماٌشورطيمبدورات -11

 .اٌشورطيمبوظدوراتماظؿقؽقؿقيمومدوراتماظذلضقيمظؾقؽومم -12

 .تـظقؿمآظقيماظؿعوضدمبنيماظالسؾيموماظـوديمهػظمحؼققماظالسؾيموماظـوديمععًوم -13

متمدسقةمعـؿكىمدقداتمدقرؼومظؾؿدرؼىمضؿـمخطيمومبرغوعٍمذبفزةممبعلؽراتمداخؾقيمومخورجقايمومعؾورؼاوتممم -14

 .إداريومطودرمصينموممأجـيبخورجماظؼطرموماٌؿوبعيمعـمضؾؾماالهودمبشؽؾمعؾوذرمومتؽؾقػمعدربممودؼيمداخؾمو
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 .ماألوديضومماالهودمبؿؽرؼؿمذيقعماظػؽوتمايوئزةمسؾكماٌراطزم -15

م -16 ماالػؿؿوم مو ماظػؽوتماظعؿرؼي مبؿقدقعمضوسدة مظؾؿدربنيممبوألرؼوفاالػؿؿوم مذظؽمعـمخاللمبرغوعٍموضعفماالهود و

 .األجوغىمبنضوعيمجقالتمومتدرؼىمػذهماظػؽوتمبوألغدؼي

ماظؿغطقيماظؽوعؾيمظـشوطم -17 اظؿـلقؼماىقدمبنيماظصقوصيموماظؾفـيموماٌؿوبعيماىدؼيمعـمضؾؾماألسالممظؾؿـؿكؾوتمو

 .اظرؼوضيماألغـقؼيم

 :اؾصعقباتً

 .ومخوصيماظػؽوتماظعؿرؼيماظصغرلةمموإلغوثبػؿؿوممبعضماألغدؼيمسدمما .1

 .شقوبماالدؿؼرارماٌوظلمبوألغدؼيم .2

ً:ؿؼرتحاتً

 .بطقظيماظػؽوتماظعؿرؼيماظصغرلةمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمعـماجؾمتقدقعماظؼوسدةمإضوعيم (1

 .مسؾكماظدخقلماظدوراتماظؿقؽقؿقيموماظدوراتماظؿدرؼؾقيممتتشفقعماظالسؾو (2

 .اظعؿرؼيمماالدؿؿرارمبوٌراطزماظؿدرؼؾقيمظؾػؽوت (3

 .م3×3بطقظيممبنضوعياالدؿؿرارم (4

 .اٌشورطيمجبؿقعماظؾطقالتماًورجقيمدقاءمظؾلقداتماوماظـوذؽوتم (5

 تشفقعماألغدؼيمسؾكماٌشورطوتماًورجقيم (6

 .اػؿؿومماظصقوصيماٌرئقيمبدوريماظلقداتمٌومظفمأػؿقيمبـشرماظؾعؾيم (7

 

 
ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3122-3121َشبط جلنت  املذربني نهًىسى 

 3123-3122وخطت انعًم نهًىسى 
تطاااقؼرماٌااادربماظاااقرينمورصاااعمطػاااوءةمعااادربلماٌراحاااؾمممممشلاااومومػاااقمأدوداااقووضاااعًمىـااايماٌااادربنيمػااادصًومم

دااؾيمسصاارؼيمؼؾاادأمعااـمخاااللمخؾااؼمجقااؾمممممممعـفااومباالنمتطااقؼرمومبـااوءمطاارةممممممغااوإميوساادادػؿمأاظعؿرؼاايمومزؼااودةمم

جدؼاااادمعااااـماٌاااادربنيماظااااقرـقنيمأصااااقوبماٌاااامػالتماٌـودااااؾيمومخوصاااايممبااااومخيااااصمتاااادرؼىماٌراحااااؾمم

 :ماظعؿرؼيماظصغرلةمصؽونمغشوطماظؾفـيمسؾكماظـققماظؿوظلم
 .تصـقػماٌدربنيماىددمومهدؼٌمبقوغوتماٌدربنيماٌصـػنيماٌعؿؿدمعـماهودماظلؾيم .1

راطاااازماظصااااقػقيماظؿدرؼؾقاااايمظؾؿراحااااؾماظعؿرؼاااايمبعاااادمادااااؿؼداممعاااادربنيمعؿكصصاااانيمماإلذاااارافمسؾااااكماٌ .2

 .شلذهماٌراحؾم

 .ماإلذرافمسؾكمبراعٍماظعؿؾمظؾؿدربنيماألجوغىمععمزبؿؾػمأغدؼيمماحملوصظوتم .3

طوتاااوظنيم،مشاااقرانم)مماألجوغاااىدورةمتدرؼؾقااايمٌااادربلماٌراحاااؾماظعؿرؼااايمحوضااارمصقفاااوماٌااادربقنمممممممإضوعاااي .4

 .م(ققمج،مبوغؿوم،م،متونم

تؼااادؼؿمعؼذلحاااوتمبلزلاااوءمعااادربلماٌـؿكؾاااوتماظقرـقااايمبوإلضاااوصيمظؾؽاااقادرماظػـقااايماظقرـقااايماٌلاااوسدةمممممممممممم .5

 .شلذهماٌـؿكؾوتمظؾرجولموماظلقداتم

اٌشااااورطيمجبؿقااااعماالجؿؿوسااااوتمظؾفـاااايماظػـقاااايماظعؾقااااوموورذااااوتماظعؿااااؾماظاااايتمغوضشااااًمزبؿؾااااػمممممم .6

 .اٌقاضقعماظػـقيماٌؿعؾؼيمبوٌقدؿماظؼودمم

ؾااايماًوصااايمبوٌااادربنيموماظااايتمهؿاااقيمسؾاااكمطوصااايماظقداااوئؾماٌلاااوسدةمظزؼاااودةمععؾقعاااوتممممممموفقااازماٌؽؿ .7

 .عفوراتفؿماظؿدرؼؾقيمعـمأصالممومذبالتمصودرةمسـماالهودماظدوظلمماٌدربنيمومتطقؼر

ً.2012ً-2011خطةًعؿؾًؿقدؿً

 .دوراتمتدرؼؾقيمظؾؿدربنيمومظؽوصيماٌلؿقؼوتممبنضوعياالدؿؿرارم -1

 .اٌعؿؿدممتطقؼرمغظومماظؿصـقػ -2

 .االدؿؿرارمبرصدماٌؽؿؾيماًوصيمبوٌدربنيمبوظقدوئؾماظضرورؼيمظؿقدقعماٌؽؿؾيمومتـقؼعفوم -3

 .ماٌشورطيموماظؿـلقؼمععماظؾفونماظعوعؾيمعـماجؾمتطقؼرمذؽؾماٌلوبؼوتمومغظومماالحذلافم -4

ًمم سؿاااؾماظؾفـااايمصؽوغاااًمتؿؿـاااؾمبصاااعقبيمإضوعااايماجؿؿوساااوتمدورؼااايمومذظاااؽمممممممأعاااوماظصاااعقبوتماظااايتمواجفااا

مم.مبلؾىمزروفماظؿـؼؾمبنيماحملوصظوتم

ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3122-3121َشبط جلنت امليين ببسكج  نهًىسى 

 3123-3122وخطت انعًم نهًىسى 
عااـمردااؿمومهدؼاادماالجـاادهماًوصاايممم9/1/2011اجؿؿوسفااومبؿااورؼخممضوعااًماظؾفـاايمعـااذمبداؼاايماظعااوممومعااـمخاااللمم

م:ماظؿوظقيممظألدؾوبومذظؽم،مملمتلؿطقعمهؼقؼماظؽـرلمممومطوغًمتطؿحمظفممظألدػبفومشلذاماٌقدؿم،مومظؽـموم

مبااليحقااٌمملمتؼااؿم(مسااداماظؾفـاايماظػـقاايمسيمحؾااىمم)مساادممتعااوونماظؾفااونماظػـقاايمعااـمطوصاايمربوصظااوتماظؼطاارمممم -1

 م.اظؾفـيؿقارؼخماظيتمحددتفومغشوطمحلىماظ

سدممتعوونماألغدؼايمبوإلجوبايمسؾاكماٌراداالتماظصاودرةمعاـمضؾاؾماهاودماظلاؾيمومذظاؽمٌعرصايماألغدؼايماظايتمظادؼفوممممممممممممممم -2

صاارقمظؾصااغورمومظؾصااغرلاتم،مظؽاالمتااؿؿؽـماظؾفـاايمعااـمتؼاادؼرماٌقزاغقاايماظلااـقؼيماٌطؾقباايمظؿقؿااؾمغػؼااوتمإضوعاايممممم

 .عفرجوغوتمشلذهماظػرقم

ساادممتعااوونماهااودماظلااؾيمعااعمعؼذلحااوتماظؾفـاايمبػاارضمسؼقبااوتمعوظقاايمومإدارؼاايمسؾااكماألغدؼاايماظاايتمالمتؾؿاازممممم -3

 .اظصغرلاتممأوبقجقدمصؽيماظصغورم

ماألغدؼاايغشااوطمعؾورؼااوتمباانيمصاارقمأغدؼاايمدعشااؼمومرؼااػمدعشااؼمومممإضوعاايممأدااؾقسلحووظااًماظؾفـاايمومبشااؽؾمدوريمم

مأناًوصاايمبوٌشااورطيمومعاادىمساازوفماألغدؼاايماظاايتمجيااىممغدؼااياألوضااحمعاادىمتػوسااؾموماػؿؿااومممظألدااػاًوصاايموم

م...بوٌقاػىمسيمػذهماألسؿورمعـماجؾمرصدماظػؽوتماظعؿرؼيمسيمأغدؼؿفوممأطـرتؽقنمػلمعـمتفؿؿم

اٌؼذلحااوتمالهااودماظؾفـاايمظااقسمظاادؼفومأيمصااالحقوتموااوهماألغدؼاايمدااقىمرصااعماظؿقصااقوتمومممممبااونماظؿقضااقحغااقدم

م.ًوعـودؾراهماظلؾيمظػعؾمعومؼ

م

م

م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3122-3121نهًىسى  اإلحصبءَشبط جلنت 

 3123-3122و يقرتحبهتب  نهًىسى 

 
قثقؼموأرذػيماظـؿوئٍماظػوصؾيمىؿقعمأغشطيماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمومىؿقعماظػؽوتمومتم&

م.ماظدرجوتمظؾرجولموماظلقداتم

م.اظعؿؾمسؾكمإصدارمبطوضوتماهودؼيمخوصيمظإلحصوئقنيمظدخقلماٌؾورؼوتمم&

م.مصيمبعؿؾماظؾفـيمسيمذيقعماحملوصظوتملعنيمطوصيماظؿففقزاتماًوتاظعؿؾمسؾكمم&

ماظعؿؾمسؾكمإضوعيمدوراتمظإلحصوءمخاللماٌقدؿممبعدلمدورتنيمعرطزؼؿنيمبوظؿـلقؼمععماهودماظؾعؾيم&

اظعؿؾمسؾكمتلعنيماظدلغوعٍماًوصمظإلحصوءمعـماالهودماظدوظلمظؽرةماظلؾيمومتقزؼعفمسؾكمأسضوءماظؾفونمم&

م.ماٌكؿصيمسيماحملوصظوتم

مم.اٌصورؼػتؿقؿؾمطوصيماظـػؼوتمومم2012-2011اظؾقٌمسـمذرطيمراسقيمظإلحصوءمظؾؿقدؿمم&

مم.اٌكؿؾػيعـفومسيماٌـؿكؾوتماظقرـقيممةػوداٌدربنيموماٌـؿكؾوتمظالدؿمىـيتتؼدؼؿمغؿوئٍماإلحصوءمإديمم&

م.ماظعؿؾمسؾكمأرذػيمغؿوئٍماٌـؿكؾوتماظقرـقيمظؽوصيماظػؽوتماظداخؾقيموماًورجقيمعـفومم&

 
ً

ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3122-3121َشبط جلنت املسببقبث نهًىسى 

 3123-3122و خطت انعًم ملىسى 

 
 :سؾكماظشؽؾماظؿوظلمعؾوراةمم1200حقٌممتمانوزماطـرمعـممتمإضوعيمذيقعماٌلوبؼوتمشلذاماٌقدؿم -

 .غودي/م12/علوبؼوتماظدوريماظعوممظؾؿقذلصنيمظؾرجولممبشورطيم (1

 .غودي/م12/علوبؼوتماظدوريماظعوممظؾلقداتمألغدؼيماظدرجيماألوديممبشورطيمم (2

 .غودي/م12/يمظػؽيماظرجولممبشورطيمعلوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوغق (3

 .أغدؼي/م8/علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظػؽيماظلقداتممبشورطيم (4

 .أغدؼي/م10/علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظػؽيماظرجولممبشورطيم (5

 .أغدؼي/م6/علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظػؽيماظلقداتممبشورطيم (6

 .علوبؼيمطلسماىؿفقرؼيمظؾرجولموماظلقداتم (7

م–اظـوذؽوتم–م2غوذؽنيمدم–م1غوذؽنيمدم-ذؾوبمدرجيمثوغقيم-ذؾوبمدرجيمأودي)علوبؼيمدوريماظػؽوتم (8

 (م.عفرجوغوتماٌقينمبودؽقًمم–األذؾولم

 

ً:2011ً-2010حددتًأعؿارًاؾالعلنًاْدرجةًالًاؾػكاتًؾؾؿقدؿًاؾيابؼً 

م1991عقاظقدمممم     دـيم19صققمممممماؾرجال -

مم1993عقاظقدمممممدـيمم17صققممممماؾيقدات -

م1993م-م1992عقاظقدمممدـيمممممم18م–م17ممماؾشلاب -

م1995م-م1994عقاظقدمممدـيممممممم16م–م15مماؾـاذكنًواؾـاذكات -

م1997م-م1996عقاظقدمممدـيممممممم14م-م13ممماألذلالًوًاؾشلالت -

 1998عقاظقدممممممدـيممممممم12دونمممماؾصغارًواؾصغريات -

 :وًؼدًأؼقؿتًاْيابؼاتًاؾماؾقةً

ً:ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾؿورتػنًؾؾرجالً 

 :وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً

م((ايرؼيم–االهود–اىالء–اظرلعقكم-ربردة–اظـقاسرلم–اظطؾقعي–اظقثؾي–اظؽراعي–ضودققن–اظقحدة–اىقش))م

مغوديماىالءمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىقشموصقػًوموماظقحدةمثوظـًوممومأحرز

مومػؾطمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمربردةموماظـقاسرلم

مم
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ً:ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾػكةًاؾيقداتً 

 :وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً

م((اظعروبيمم-ايرؼي–االهود–اىالء–كاظرلعق–اظلوحؾ-ربردة-اظعربلم–اظـقرة–ضودققن-بردى–اظقحدة))

مومأحرزمغوديماظقحدةمبطقظيماظدوريماظعومموحؾمايرؼيموصقػًوموماىالءمثوظـًو

موػؾطًمأغدؼيمربردةمواظعربلمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيم

م

ً:ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾػكةًاؾرجالً 

 :وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً

م((اظعروبيم-اظلؽؽ-تشرؼـ-اظشؾوب-دؾؼني-طػردبورؼؿ-حطني-اظػؿقة-اظشفؾوء-اظـقرة-اظػققوء-اظـصر))

موتصدرماظدوريمغودؼلماظـقرةموطػرمدبورؼؿموصعدامإديمدوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾؿقذلصنيمظؾرجولم

مدؾؼنيمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمموػؾطمغودؼلمتشرؼـمو

ً:ألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾػكةًاؾيقداتًؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامً 

 :وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً

م((اظؽػرمم-طػرمبفؿمم-تشرؼـم-دؾؿقي-جرعوغوم–اظػققوءمم-األذرصقيم-ضطقـيم))م

مومصعدمغودؼلماألذرصقيمواظلؾؿقيمإديمدوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقداتم

ً:بطقؾةًدوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾػكةًاؾرجالً 

 :وريًأـدقةًوضؿًفذاًاؾد

-اظعربل-دؾؿقيم-ذؾقؾيمادظىم-اىفود-عـؾٍ-اٌكرمم-صوصقؿوم-خؾىم–صقـوؼومم-اظضؿرلم–اجملدم))م

م((اىزؼرةممم-جرعوغو

م.إديمعصوفمدوريمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولموصعدمغودؼلمجرعوغوموماجملدم

ً:بطقؾةًدوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾػكةًاؾيقداتً 

 :وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً

م((حطنيمممم–اىزؼرةمم-خؾىم–سرىم))م

مدوريماظدرجيماظـوغقيمظؾلقداتمإديومتمضؿمذيقعماألغدؼيماٌشورطيم

م

ً:ًًمدابقة كأس الجمكورية لفئتي الرجال و الديدات 

 وصقػًومماُقشبطقظيمطلسماىؿفقرؼيمظػؽيماظرجولموحؾمماُالءًأحرزمصرؼؼ. 

 وصقػًومماُالءبطقظيمطلسماىؿفقرؼيمظػؽيماظلقداتموحؾمماؾقحدةأحرزمصرؼؼم. 

م
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 :ؿيابؼاتًاؾػكاتًاؾعؿرقةًً 

 ((مأحرزمغوديمممممممبطقظيماظدوريماظعومموحؾممممممموصقػًوموماىقشمثوظـًوم))مم 1دوريًاؾشلابًد:ًأواًلًً&

م((وصقػًومومايرؼيمثوظـًومأحرزمغوديماالهودمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىالءم))مم1اؾـاذكنًد:ًثاـقًاًً&

ماديمممممأحرزمغوديماظعروبيمبطقظيماظدوريماظعومموحؾم))مم 2دوريًاؾشلابًواؾـاذكنًد:ًثاؾنا& مصعدا مو وصقػًو

م((معصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽنيم

م((مايرؼيمثوظـًوأحرزمغوديماىالءمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماظلؾؿقيموصقػًوموم))مدوريًاؾـاذكاتً:رابعاً&

م((أحرزمغوديماظقحدةمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىقشموصقػًوموماىالءمثوظـًوم))مدوريًاألذلالًً:مخاؿيا&

 

م

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 الئحت املسببقبث

 3123 - 3122نهًىسى 

ً:عاؿةتعؾقؿاتً-1ًؿادةً

ظؽلسممبوإلضوصيتـظؿمذيقعماٌلوبؼوتماظلـقؼيماظرزلقيمعـمضؾؾماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمىؿقعماظدرجوتمواظػؽوتم 1-1

 اىؿفقرؼيمظؾرحولمواظلقدات،موتشوركمسيمػذهماٌلوبؼوتمذيقعماألغدؼيمواشلقؽوتماٌـؿلؾيمالهودمطرةماظلؾي

 .مرصيمسؾكمذيقعماٌلوبؼوتماظيتمتؼقؿفومضؿـماحملوصظيتعؿدلماظؾفونماظػـقيمسيماحملوصظوتمػلماىفيماٌش 1-2

اهودمطرةماظلؾيماٌشورطيمبوٌلوبؼوتماحملؾقيم،ممإديحيؼمىؿقعماألغدؼيماظرؼوضقيمواشلقؽوتماٌعؿؿدةمواٌـؿلؾيمم 1-3

 .اظـشوروتماٌكؿؾػيمسيمذبولماظؾعؾيمإضوعي

 .سيمػذهماظالئقيمحلىماٌصؾقيماظعوعيوردمماهودمطرةماظلؾيمػقماٌعينماظقحقدمبؿغقرلمأومتعدؼؾمطؾمعو 1-4

م

ًدرجاتًاألـدقةًاْعمؿدةًوعددفاًبؽؾًدرجةً-2ًؿادةً

ً:ثالثًدرجاتًإىلتؼيؿًاألـدقةًاْعمؿدةً

 غودم12اظدرجيماألوديمظؾذطقرموسددػوم 2-1

 ودغم12وسددػوممظإلغوثاظدرجيماألوديم 2-2

 غودم12اظدرجيماظـوغقيمظؾذطقرموسددػوم 2-3

 أغدؼيم8موسددػومظإلغوثاظدرجيماظـوغقيم 2-4

 واإلغوثاظدرجيماظـوظـيموسددػومشرلمربددمظؾذطقرم 2-5

م

ً:اْيابؼاتًاْعمؿدةً-3ًؿادةً

ً:اآلتقةقؼقؿًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًدـققاًاْيابؼاتً

مدوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجول 3-1

 دوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقدات 3-2

 دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجول 3-3

 اظـوغقيمظؾلقداتدوريمأغدؼيماظدرجيم 3-4

 دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾرجول 3-5

 دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾلقدات 3-6

 دوريماظدرجيماألوديمظؾشؾوب 3-7

 دوريماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوب 3-8
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 دوريماظدرجيماألوديمظؾـوذؽني 3-9

 دوريماظدرجيماظـوغقيمظؾـوذؽني 3-10

 دوريماظـوذؽوت 3-11

 دوريماألذؾول 3-12

 ،ؼيعفرجوغوتماظصغورماٌرطزؼيموذؾفماٌرطز 3-13

 دـيم16-14دـيموعـمم18-16دـيمومعـمم18وظؾػؽوتمصققممواإلغوثظؾذطقرمم3×3علوبؼيم 3-14

ً:اؾصعقدًواهللقطً–4ًؿادةً

اظدرجيماألدغكمسيمذيقعماٌلوبؼوتماظيتممإديمصرؼؼنياظدرجيماألسؾكموؼفؾطمأخرممإديؼصعدمأولمصرؼؼنيمبوظذلتقىمم4-1

م.ؼعؿؿدمصقفومغظومماظصعقدمواشلؾقط

م.اظصعقدمواشلؾقطمسيمصؽيتماظـوذؽنيمواظشؾوبمبعدمربطمغؿوئٍماظػؽؿنيمععوؼعؿؿدممم4-2
م

ً:أعؿارًاؾػكاتً-5ًؿادةً

موعومدونم1992عقاظقدممم ممماظرجولممم5-1

مموعومدونم1994عقاظقدممممممممماظلقداتمم5-2

م1994م-م1993عقاظقدممممممممممممماظشؾوبمم5-3

م1996م-م1995عقاظقدممممممممممماظـوذؽنيمواظـوذؽوتمم5-4

م1998م-م1997عقاظقدمممممممممممماألذؾولمواظشؾالتمم5-5

موعومصققم1999عقاظقدمممممممممماظصغورمواظصغرلاتمم5-6
م

ً:االدمعاـةًباؾالعلنًؿـًاؾػكاتًاألخرىًً-6ؿادةً

م.االدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـمالسيبماظشؾوبمواظـوذؽنيمصؼطمؼلؿطقععـؿكىماظـوديموم:ماظرجولم6-1

م.عـؿكىماظـوديموؼلؿطقعماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـمذيقعماظػؽوتماألدغك:ماظلقداتم6-2

م.ؼلؿعنيمبعددمشرلمربددمعـمصؽيماظـوذؽنيمصؼط:ماظشؾوبم6-3

م.حيؼمظفماالدؿعوغيمبالسؾنيماثـنيمعـمصؽيماألذؾول :اظـوذؽنيمم6-4

م.سؾوتمسـدمبدءماٌؾوراةمشرلمربددؼلؿعنيمبعددمشرلمربددمعـماظػؽوتماألدغك،موسددماظال:ماظـوذؽوتممم6-5

م.محيؼمشلؿماالدؿعوغيمبالسؾنيمعـماظػؽوتماألدغكمال:ماألذؾولمواظشؾالتم6-6
م

ً:اِدًاألدـكًؾعددًاؾالعلنًاْمقاجدقـًعـدًبدءًاْلاراةً–7ًؿادةً

السؾنيممبومصقفؿماظالسؾنيماظذؼـمم8قاجدؼـمععماظػرؼؼمسـدمبدءماٌؾوراةمىؿقعماظػؽوتمؿايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماٌم7-1

 .ادؿعونمبفؿماظػرؼؼمعـماظػؽوتماألخرىمعوسدامصؽيماظـوذؽوتماظيتمتؾعىمبعددمشرلمربدد

م.ظػؽيماألصؾقيايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماظرجولمبلغدؼيماظدرجيماألوديممثوغقيمالسؾنيمعـمبقـفؿمزيليمالسؾنيمعـما 7-2

م.السؾنيمحلىماألغظؿيماظدوظقيم10ايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماٌؿقاجدؼـمسـدمبدءماٌؾوراةمظػؽيتماظصغورمواظصغرلاتمممم7-3
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ً:األـدقةًاؾيتًحيؼًهلاًاْشارؽةًباؾلطقالتًاّارجقةًاؾرمسقةًً-8ًؿادةً

م:اؾرجالًم8-1

م.قظيمأغدؼيمشربمآدقوبطؾماظدوريمواظقصقػمآلخرمعقدؿمؼشورطونمبؾطمم8-1-1

م.ثوظٌماظدوريماظعومموبطؾماظؽلسمألخرمعقدؿمؼشورطونمسيمبطقظيماألغدؼيماظعربقيممم8-1-2

مطونمبطؾماظؽلسمأحدماظـودؼنيماألولمواظـوغلمسيماظدوريمحيؾمعؽوغفماظػرؼؼمايوئزمسؾكماٌرطزماظرابعممإذامم8-1-3

م،ظؾؿشورطيمبؾطقظيماألغدؼيماظعربقي

مرمأومتعذرمعشورطيمصرؼؼمورشؾيمآخرمالهودمطرةماظلؾيماظؿؾدؼؾمبوظػرقماٌشورطيمسيمحولماسؿذامميؽـمم8-1-4

م.بوٌشورطيمحلىماظذلتقىممممممممممممممممم

م:اؾيقداتممم8-2

م.بطؾماظدوريمآلخرمعقدؿ،مؼشوركمبؾطقظيماألغدؼيماظعربقيمم8-2-1

م.مآدقوؼشوركمبؾطقظيمأغدؼيمشربم:مثوغلماظدوريمألخرمعقدؿمممم8-2-2

مثوظٌمورابعماظدوريماظعوممألخرمعقدؿمؼشورطونمبؾطقظيمأغدؼيمشربمآدقو،موبطقظيماألغدؼيماظعربقيمسيمممم8-2-3

م.محولمدسقةمأطـرمعـمصرؼؼمواحدمظؿؾؽماظؾطقالتمممممممممممممممممم

م

ً:اؾالعلنًاؾؾذقـًحيؼًهلؿًاْشارؽةًباْيابؼاتًاحملؾقةً-9ؿادةً

 .ؼلؿحمبوٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيماظلقرؼنيمصؼطمأومعـمسيمحؽؿفؿ 9-1

 .اظذؼـمواظدتفؿمدقرؼيمؼلؿحمبوٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيم 9-2

 .مبعدمتؼدؼؿماألوراقماظـؾقتقيماظالزعيمؼلؿحماٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيماظذؼـمعـموالدةمدقرؼي 9-3

 .عمصرقمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمومبلوبؼيماظدوريماظعوممصؼطؼلؿحممبشورطيماظالسؾنيماألجوغىمع 9-4

 .عشورطيماألجوغىمالحؼومسيمحولماسؿؿودمعلوبؼوتمجدؼدةمإضرارميؽـم 9-5

سددمشرلمربددمعـماظالسؾنيماجملـلنيمأوماٌلؿعقدؼـمظؾفـلقيمأومايوصؾنيمسؾكماىـلقيممإذراكحيؼمظؽؾمغودم 9-6

 .اظلقرؼيمهًمأيماسؿؾورمأومصػي

األوراقمواظؾقوغوتماظـؾقتقيممإبرازؾكماألغدؼيماظيتمترشىمبؿلفقؾماظالسؾنيماجملـلنيمبؽوصيمصؽوتفؿمؼؿقجىمس 9-7

اظالزعيماظيتمؼطؾؾفوماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾي،موذظؽمظدراديمحوظيمطؾمالسىمعـماظالسؾنيماجملـلنيمبشؽؾم

 .مخوص،مٌعرصيماظؿعوعؾمععفممبومؼؿـودىمععمضراراتماٌممترماظعوممظؾعؾي

حيددفاً.ممالًحاالتًادمنـائقةًإالجيقزمظالسىماحملؾلمأوماألجـيبمبوظؾعىمظـودؼنيمزبؿؾػنيمسيمغػسماٌقدؿممال 9-8

ؿرتنًالًاْقدؿًوحيبًتقارقخًحمددة،ؿـًؼلؾًًاٍادًؽرةًاؾيؾةًؼلؾًبداقةًاْقدؿ،ًوبـاػذةًتػمحًْرةًأو

 .اٍادًاؾؾعلةًوؼلؾًاـطالقًاْقدؿ
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حصؾممإذاحيؼمظالسىماظلقريماظذيمؼؾعىمخورجماظؼطرمبوظعقدةمواظؾعىمخاللمغػسماٌقدؿمععمغودؼفماألصؾلم،م 9-9

سؾكموثقؼيماالغؿؼولماظدوظقيمعـماظـوديماظذيمطونمؼؾعىمععفمخورجقو،مبشرطموجقدمذوشرمسؾكماظالئقيموخاللم

 .مماظؾقائحممإشالقصذلةماالغؿؼوالتمضؾؾم

م

ً:ؾلطاؼةًاالٍادقةًاؾيـققةادمىراجًاًإجراءاتً-10ؿادةً

موعومصققمجيىمتؼدؼؿمم1997دـيموعومدونمأيمعـمعقاظقدمم15الدؿكراجمبطوضيماهودؼيمظالسؾنيمواظالسؾوتمبعؿرممم10-1

 .صقرةمسـمضقدماظـػقسموسؾقفمصقرةمذكصقيمممفقرةمخبومتماظلفؾماٌدغلمممممممممم

اشلقؼيماظشكصقيممإبرازوعومدونمصقفىمم1996دـيموعومصققمأيمعـمعقاظقدمم16بؼقيماظالسؾنيمواظالسؾوتمعـمسؿرم 10-2

 .اظؾطوضيماالهودؼيمإلصداراًوصيمبفؿ،مععماألوراقماظـؾقتقيم

م

ً:تـظقؿًاْلاراةًإجراءاتً-11ؿادةً

مدنماظرؼوضقيمػقماٌلمولمسـموفقزماظصوالت،ماٌمإداراتصرعماالهودماظرؼوضلماظعوممسيماحملوصظيموبوظؿـلقؼمععممم11-1

م.وتلعنيمرجولمحػظماظـظوممممممممممم

مدضقؼيمععماظؾطوضوتماالهودؼيماٌعؿؿدةمظالسؾنيموىؿقعمم20جيىمتؼدؼؿمضوئؿيمبلزلوءماظػرؼؼمضؾؾمبداؼيماٌؾوراةمبم11-2

م  واظطيبمواإلداريأسضوءماىفوزماظػينمممممممممم

م.مس.لم500ماألجفزةماظػـقيممؼغرمماٌكوظػممباماظؾطوضيمألحدمأسضوءمسيمحولمسدممتؼدؼؿمم11-3

ماظؾطوضيمسـمأحدماظالسؾني،ماٌرصقسنيمسؾكمظقائحماظـوديماالزلقي،مميؽـمظفماٌشورطيمسيمحولممتؼدؼؿسيمحولمسدمممم11-4

مؼلؿحمظفمبوٌشورطيممسموال.لم500إبرازماشلقؼيماظشكصقيمأومأيموثقؼيمإثؾوتمذكصقيمأخرىمععمدصعمشراعيمممممممممم

 .ؼـؾًمذكصقؿفموبؿؿمذطىمأزلفمعـمورضيماظؿلفقؾمضؾؾمبدءماٌؾوراة،إذامملمؼدلزمعوممممممممم

مسيمحوالتماظظروفممإالدضقؼيمؼعؿدلمخودرامظؾؿؾوراة،مبوالغلقوب،مم15سيمحولمتلخرماظػرؼؼمسـمايضقرمٌدةمم11-5

 .اٌؾوراةم،مععمهؿقؾماظػرؼؼماٌؿغقىمطوصيماظـػؼوتماظـوذييمسـمذظؽمإلضوعي،موؼؿؿمتعقنيموضًمجدؼدمإرادتفاًورجيمسـمممممممممم

مادؿمسيمالئقيمتلفقؾماٌؾوراةمحؿكموظقمملمؼؽـمبعضماظالسؾنيمضدمحضر،مبشرطمتقاجدمم12حيؼمظؾػرؼؼمتلفقؾمم11-6

م.ايدماألدغكماٌطؾقبمظالسؾنيمععماظػرؼؼمضؾؾمبدءماٌؾوراةممممممممم

 .ٌضقػمأيماظػرؼؼماظقاردمأزلفمأوالماظؾقنماظػوتحمواظػرؼؼماظضقػماظقاردمأزلفمثوغقوماظؾقنماظغوعؼؼرتديماظػرؼؼمام11-7

مدضقؼيمم20سؾكمؼلورمرووظيماظؿلفقؾمبشرطمتقاجدهمبوظصوظيمضؾؾم(ماظػرؼؼمأم)مجيؾسماظػرؼؼماظذيمؼردمأزلفمأوالمم11-8

 ،موظيماظؿلفقؾسؾكممينيمرو(مبم)معـماٌؾوراةم،مبقـؿومجيؾسماظػرؼؼمممممممممم

مرشىمبذظؽمبشرطممإذاسؾكماظلؾيماظيتمتؼعمسؾكممينيمرووظيماظؿلفقؾمسيمبداؼيماٌؾوراةمماإلريوء(مأم)محيؼمظؾػرؼؼمم11-9

 .بشؽؾمعؾوذرمأومسـمررؼؼمايؽؿماألول.مدضقؼيمعـمبدءماٌؾوراةمم20ضؾؾمماآلخراظػرؼؼمموإبالغتقاجدهمسؾكمأرضماظصوظي،ممممممممممم

مخبطلمسدمماألػؾقيمتصودرم(مواظطيبممواإلداريأصرادماىفوزماظػينم)مروجمأحدماظالسؾنيمأومأغصورماظػرؼؼمسيمحولمخم11-10

م.بطوضؿفمينيماغؿفوءماظعؼقبيماٌػروضيمسؾقفمودصعماظغراعيماٌؼررةمحلىماظؾقائحماالغضؾورقيممممممممم



 
44 

م

م.شرصيمتؾدؼؾماٌالبسمأومخورجماظصوظيمؼؿؿمادؿؾعودمعـمخرجمخبطلمسدمماألػؾقيماديمم11-11

ممممممممممؼقضػماظالسىماظذيمؼلؿؾعدمعـماٌؾوراةمبشؽؾمآظلمٌؾوراةمواحدة،موسيمحولمطقغفمرئقلومظؾػرؼؼمتضوسػماظعؼقبيم11-12

م.إديمعؾوراتنيممممممممم

مغػسماظػؽيماظيتمسقضىمم،محيرممعـماظؾعىمسياؾػكةًاألعؾكًؿـًػكمفًاألصؾقةأدؿؾعدماظالسىموػقمؼؾعىمععممإذام11-13

م.وسيماظػؽيمأوماظػؽوتماألدغكمأؼفؿومأضربأصقفو،مممممممممم

ًوقيمطقعًاؾؾعبًؿعً.ًجيىمتـػقذماظعؼقبيمبؿؾؽماظػؽيمحصرامضؿـًػكمفًاألصؾقةسقضىماظالسىموػقمؼؾعىممإذام11-14

ً.اؾػكةًاألعؾكًخاللًػرتةًاؾعؼقبةًًًًًًًًًًً

متؾؼكمعـمسؼقبوتمحبؼماظالسؾنيماٌعوضؾنيمبعددمعـماٌؾورؼوتموظقسمظػذلاتمزعـقي،مإذاماغؿفًمصذلةممؼطقىمعوم11-15

 .عشورطيماظػرؼؼمبوٌلوبؼيموؼلؿطقعماٌشورطيمععماظػؽوتماألخرىمظؾؼقيماٌقدؿمععماإلبؼوءمسؾكماظغراعيماٌوظقيمطوعؾيمممممممم

مبوظعؼقبيموهددمعـمضؾؾماظؾفـيماالغضؾورقيمحلىماظؾقائحمسيمحولموجقدمتؼرؼرمحبؼماظالسىماٌلؿؾعدمؼؾًمم11-16

م.اٌـصقصمسـفوممممممممم

مؼعوضىمبويرعونمعـم،ماظالسىمبعؼقبيماهودؼيمععمغودؼفمظػذلةمزعـقيموظقسمظعددمعـماٌؾورؼوتمإؼؼوفسيمحولمم11-17

م.ممينوؼلؿــكماٌـؿكىماظقر.اظؾعىمخاللمتؾؽماظػذلةمبؽوصيماٌلوبؼوتمواظػؽوتممممممممم

ممممممسؾكماظالسىماٌلؿؾعدمعـماٌؾوراةمالرتؽوبفمخطلؼـمعؿعؿدؼـماالمسيمحولموجقدمتؼرؼرمعـمايؽؿمماإلؼؼوفؼلريممالم11-18

 .األولمأوماٌراضىمحبؼفممممممممم

 .ؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمسيمذيقعمحوالتمصؽماظؿعودل 11-19

م

ً:ًاالعرتاضًإجراءاتً-12ًؿادةً

م.مملمؼؽـمرئقسماظػرؼؼماٌعذلضمعقضعومسؾكمصققػيماظؿلفقؾمإذاؼمخذمبوالسذلاضممالم12-1

مدوسيموسدامم48اديماهودماظؾعؾيمخاللمعدةم(سم.لم2000)مجيىمتؼدؼؿماالسذلاضمخطقومععماظردؿماٌوظلماحملددمم12-2

م.ذظؽمؼرصضماالسذلاضممممممممم

م.تعودمضقؿيماظردؿماٌوظلمسيمحولمضؾقلماالسذلاضم12-3

م

ً:تلجقؾًاْلارقاتًأؾقةً–13ًؿادةً

تؼدمماظـوديمبطؾىممإذاميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتمبـوءمسؾكمرؾىماألغدؼيمالرتؾوروتمخورجقيمأومألدؾوبمرورئيموذظؽمم13-1

م:ؼلتلمةمحلىمعوااظؿلجقؾم،بؽؿوبمرزللم،مضؾؾمصذلةمطوصقيمعـمعقسدماٌؾور

م

م
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م:تلجقؾفاققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْراد30ًًؼلؾًمم13-2

م،واظؿـظقؿقيماٌقجؾيمواإلدارؼياهودماظؾعؾيمذورحوماألدؾوبماظػـقيممإديوديمرؾىماظؿلجقؾمؼؼدمماظـم-أم

م.اآلتقيؼدرسماهودماظؾعؾيماظطؾىمعـماظـقاحلمم-بمم

ممممم.مسدممتلثرلماظؿلجقؾمسؾكمغؿوئٍماظػرقماألخرى-1ممممممممم

م،سدممتلثرلهمسؾكماظعؼدماٌدلممععماظشرطيماظراسقيم-2مم

م.تلثرلهمصـقومسؾكمأداءمأحدماظػرؼؼنيسدمممم-3مم

م.سدممتلثرلهمسؾكمذيوػرلماٌؾوراةم-4مم

م.سيمحولمسدمموجقدمعوغعمممومدؾؼمؼقاصؼماهودماظؾعؾيمسؾكماظؿلجقؾم-جم

م،ؽمايوظياظػرؼؼماألخرمسؾكماظؿلجقؾمسيمتؾمحوجيمٌقاصؼيمالميمسـماٌقسدماىدؼدمظؾؿؾوراةم،وؾؼؾؾغماهودمطرةماظلم

م

م:ممققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْرادًتلجقؾفا15ًؼلؾًم13-3

ميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتمبـوءمسؾكمرؾىماألغدؼيمالرتؾوروتمخورجقيمأومألدؾوبمرورئيمبعدمأخذمعقاصؼيماظـوديماآلخرم

ٌقاصؼيممبوإلضوصيوسيمتؾؽمايوظيمتؿؾعمطوصيماًطقاتماظلوبؼيممـوديمبطؾىماظؿلجقؾم،بؽؿوبمرزلل،تؼدمماظممإذاوذظؽم

م:اظطرفماآلخرموحلىماًطقاتماآلتقي

م.اظطرفماآلخرمإديبعدمدراديمرؾىماظؿلجقؾمعـمضؾؾماهودماظؾعؾي،مؼؼدمماظطؾىمم-أم

م.سيمحولمسدممادؿفوبيماظطرفماآلخرمؼعؿدلمرؾىماظؿلجقؾمعرصقضوموؼـؾًمعقسدماٌؾوراةمبـػسماظزعونمواٌؽونم-بم

أومظؿلؾىمذظؽمبؿلخرلم.ولمسدممضـوسؿفمبوألدؾوبمحؿكمظقمواصؼماظـودؼنيميؽـمالهودماظؾعؾيمرصضماظؿلجقؾمسيمحم-ج

م.اٌلوبؼيموتضوربفومععمادؿقؼوضوتمأومعراحؾمأخرىمجراءماظؿلجقؾ

م

م:ققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْرادًتلجقؾفا15ًؼلؾًأؼؾًؿـًم13-4

م،ؼقعوم15أضؾمعـممتؼدمماظـوديمبطؾؾفممبدةمتػصؾفومسـمعقسدماٌؾوراة،مإذاميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتممال

م.الهودمطرةماظلؾيمايؼمبـؼؾمعؽونماٌؾورؼوتمأومتغقرلمعقسدػومحلىماظضرورةمواٌصؾقيماظعوعيم13-5

م

ً:ًاجملـينًؿراحؾًؿشارؽةًوادملدالًاؾالعلنًاألجاـبًوًً-14ؿادةً

م.السؾنيمأجـؾقنيمخاللمعلوبؼيماظدوريماظعوممأحدػؿومسيماٌؾعىمإذراكحيؼمألغدؼيماظدرجيماألوديمم14-1

م.حيؼمظؾـوديمخاللمعرحؾيماظذػوبمادؿؾدالمالسؾقفماألجوغىمأحدػؿومأوماالثـنيممدونمذروطم14-2

مجيىمتـؾقًماظالسؾنيماألجوغىماالثـنيمضؾؾمبدءمأولمعؾوراةمعـمعرحؾيماإلؼوب،والمحيؼمظفمادؿؾدالمأيمعـفؿومم14-3

م.اإلؼوبرقؾيمعرحؾيممممممممم

موضؾؾمماإلؼوبسيماظػذلةمعوبنيماغؿفوءمعرحؾيمماإلؼوبحيؼمظؾـوديمادؿؾدالمأحدمالسؾقفماألجـؾقنيماٌشورطنيممبرحؾيمم14-4

م.مبدءمأولمعؾوراةمعـماٌرحؾيماظـفوئقيممممممممم
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مالسىمثوغلمسيماظػذلةمعوبنيمميإضوصصؼطمدونمماإلؼوبحيؼمظؾـوديمادؿؾدالمالسؾفماألجـيبماظقحقدماٌشوركممبرحؾيمم14-5

م.وضؾؾمبدءمأولمعؾوراةمعـماٌرحؾيماظـفوئقيماإلؼوباغؿفوءمعرحؾيممممممممم

محيؼمظألغدؼيماظيتمملمتشركمالسؾنيمأجوغىمسيمعرحؾيماإلؼوب،معـمإذراكمأيمالسىمأجـيبمسيماٌرحؾيممالم14-6

ًبطرقؼةًاؾدوريًاؾعامًالًدورهًًاألول،عؾؿاًأنًاؾالعلنًًدقاءًأؼقؿًاؾدوريًبطرقؼةًاجملؿقعاتًأواظـفوئقيممممممممم

ًجيبًأنًقؽقـقاًؿنلمنًعؾكًؾقائحًاؾـاديًؿـذًًادإقاباألجاـبًاؾذقـًققدًاؾـاديًأنًقشرؽفؿًؿعفًارحؾةًًًًًًًًًًًً

 .بادإقاحيؼًؾؾـاديًتيهقؾًأيًالعبًأجـيًبعدًاـطالقًؿلارقاتًؿرحؾةًًالًبداقةًتؾؽًاْرحؾة،ًوًًًًًًًًًًً

ًؽاـتًًػنذاالًحالًأؼقؿًاؾدوريًبطرقؼةًاجملؿقعاتًتعمربًؿرحؾةًاؾذفابًفلًـصػًعددًؿلارقاتًاجملؿقعة14-7ًً

ًػرقًاجملؿقعةًدمؾعبًؿعًبعضفاًأربعةًؿراحؾًتعمربًأولًؿرحؾمنًفؿاًـصػًعددًاْلارقاتًوقؽقـقاًًًًًًًًًًًً

ً.انابةًؿرحؾةًاؾذفابًًًًًًًًًً

ً.ؿلارقات6ًقعمربًاؾالعبًاألجـيًؿشارؽاًارحؾةًادإقابًًإذاًذاركًبلؼؾًؿـًًال14-8ً

ً:ادإعارةً–15ًؿادةً

م.مسؾكمطوصيماظػؽوتمواظدرجوت،ماظيتمظدؼفومظقائحمازلقيماإلسورةؼلريمغظومممم15-1

م.بعدمتؼدؼؿماظؾقائحماالزلقيماألوظقيمظالسؾنيمعـمضؾؾماألغدؼيماإلسورةتؾدأمم15-2

م.اظؾقائحماالزلقيمغفوئقومإشالقحؿكمتورؼخمماإلسورةمإعؽوغقيتلؿؿرمم15-3

م.عـمضؿـماظالسؾنيماظقاردؼـمسؾكماظؾقائحماالزلقيمظؾػرؼؼمصؼطماإلسورةتؽقنمم15-4

م.ممسيمغفوؼيماٌقدؿماظرؼوضلماإلسورةتـؿفلمم15-5

م.اظالسىمألطـرمعـمثالثيمعقادؿمإسورةميؽـممالم15-6
 

ًً:األدوارًاؾـفائقةترتقبًاؾػرقًاراحؾًً-16ؿادةً

دوعومظؾػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمسيمغفوؼيممPLAY OFFS ااألصضؾقيمبوألرضمبوظؾؼوءماظػوصؾمسيمطوصيمعراحؾماظ 16-1

 .اظدوريماظؿصـقػل

 .م PLAY OFFS  اتقجدمعؾورؼوتمترتقؾقيمظؾػرقماًودرةمسيمعرحؾيماظمال 16-2

ماسـدمخلورةماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمععمصرؼؼمعؿلخرمسـفمبوظذلتقىموخروجفمعـماٌلوبؼيمسيمأيمعرحؾيمعـماظ 16-3

PLAY OFFSبوظـلؾيمظؾػرقماظيتمخرجًممبوٌراحؾماظؿؿفقدؼيحيددمترتقؾفماظـفوئلمحلىمعقضعماظػرؼؼمم

ظوممظؿقدؼدمترتقىماظػرؼؼمسيمحولموالمؼلريمػذاماظـ.مععفمعـمغػسماظدورمدونماظؾفقءمٌؾورؼوتمهدؼدماٌراطز

ؼؿوبعماظػرؼؼماًودرمعؾورؼوتفمسيممإناظيتمخلرمصقفومػلمعرحؾيمتصـقػقي،مجيىممplay offماطوغًمعرحؾيماظ

حلىمجدولمعؾورؼوتماظدورماظؿوظلممLAST FOURحقٌمؼؿوبعمعؾورؼوتفمبوٌرحؾيماظالحؼيم.اٌلوبؼيمبعدػو

ةمااٌؿؼدممبوظذلتقىمبوظدوريماظعوديمبلصضؾقيماظؾعىمسؾكمأرضفمبوٌؾورظؾؿلوبؼيماحملددمعلؾؼومععماحؿػوزماظػرؼؼم

 .وجدتمإناظػوصؾيم

 .حلىمترتقؾفومسيماظدوريماظؿصـقػلمLAST FOURماحيددمترتقىماظػرقماًودرةمسيمعرحؾيماظ 16-4
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ً:اؾؾقائحًاالمسقةً-17ؿادةً

حيددماهودماظؾعؾيمأخرمعقسدمظؿلؾقؿماظؾقائحماألوظقيمظؽؾمدرجيمعـماظدرجوتموىؿقعماظػؽوتماظيتمهؿوجماديمم17-1

م–م2011األغدؼيماٌعـقيمحلىمدرجؿفوموػلمظؾؿقدؿماظؼودمممذيقعمإديعقجفممبؿعؿقؿزلقيمسيمطؾمعقدؿمالاظؾقائحما

م     :حلىماظدلغوعٍماظزعينماألتلم2012

م30/11/2011مماألربعوءمممممممممدرجيمأوديمم–ذؾوبموغوذؽنيمم17-1-1

م30/11/2011مماألربعوءممممممممدرجيمثوغقيم–ذؾوبموغوذؽنيمم17-1-2

م28/11/2011مماألربعوءممممممممممغوذؽوتمأوديموثوغقيم17-1-3

م17/11/2011 اًؿقسممممممأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقداتمممممم17-1-4

م17/11/2011اًؿقسمممممممممممأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمم17-1-5

م30/11/2011ماألربعوءماظـوغقيمظؾلقداتممممممممأغدؼيماظدرجيمم17-1-6

م30/11/2011مماألربعوءماظـوغقيمظؾرجولمممممممممأغدؼيماظدرجيم17-1-7

م14/12/2011األربعوءمممأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾرجولممم17-1-8

م14/12/2011ماألربعوءمممممممممظدرجيماظـوظـيمظؾلقداتمأغدؼيمام17-1-9

ؼؿقجىمسؾكمأغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـيماظذؼـمدقشورطقنمبوٌلوبؼوتماظيتمؼـظؿفوماالهودمضؾؾمبدءماظدوريمانم

اظؾعىمبدونمرصعمظقائقفؿممؿعلوبؼيمؼرشؾقنماٌشورطيمبفو،موالمميؽـفمأؼيؼؼدعقاماظؾقائحماالزلقيمظالسؾقفؿمضؾؾماغطالقم

م.م2-17حلىماألسدادماٌؼررةمبوٌودةم

م:ؼؾلماظـفوئلمىؿقعماظدرجوتمحلىمعومإشالضفوهددمأسدادماظؾقائحماالزلقيموتورؼخمم17-2

ماظـفوئلمظؾقائحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماإلشالقتورؼخمممممممممماظعددماٌؿؾؼلمممممممممايدماألدغكمظعددمممممممسددماظالسؾنيمممممماظدرجي

 اظالسؾنيمسـدمتؼدؼؿماظالئقيم

م:ممممممممممممممممممظقائحمصرقماظرجولم17-2-1

مأومضؾؾممماإلؼوبضؾؾمبدءمعرحؾيممم3ممممممممممممممممممم11مممممممممم14مأوديممممم-رجول

مضلؿًماظدورماظـوغلمضلمحولمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مذبؿقسؿنيمإديصرقماظدوريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مضؾؾماظدورماظـوغلممم4ممممممممممممم10مممممممممم14ثوغقيمممممم-رجول

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيممم6مممممممممممم8مممممممممم14مثوظـيمممم-رجول

م:ظقائحمصرقماظلقداتم17-2-2

مأومضؾؾمماإلؼوبضؾؾمبدءمعرحؾيممم3مممممممممممم12مممممم15مأوديم-دقدات

ماظدورماظـوغلمضلمحولمضلؿًممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مذبؿقسؿنيمإديصرقماظدوريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيمم4مممممممممممممممممممم10ممممممم14مثوغقيمم-دقدات

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيمم6مممممممممممم8ممممممم14مثوظـيمم-دقدات

م:واظـوذؽوتمىؿقعماظدرجوتمواظـوذؽنيظقائحمصرقماظشؾوبمم17-2-3

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيمم4مممممم14مممممممممم18مماظشؾوب

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيمم5مممم15مممم20مماظـوذؽني

مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيمم5ممممم15مممم20ماظـوذؽوت

م
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م:مواإلغوثظقائحمصرقماألذؾولمواظصغورمظؾذطقرم 17-2-4

م.ؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾنيمواظالسؾوتمسيمتؾؽماظػؽوتمال -مأ

 .اسؿؿودماظالسؾنيمواظالسؾوتمبؿؾؽماظػؽوتمإلشالقؼقجدمتورؼخمربددممالبم -مب

م.والمؼعؿؿدمأيمالسىمبدونمذظؽماالزلقيترصؼماظعؼقدمظؾرجولمواظلقداتمظؾدرجيماألوديمععماظالئقيمم17-3

معوم17-4 محلى موتقارخيفو ماسؿؿودػو محيدد مازلني معـ معمظػي مخوصي مالئقي ماظالسؾنيممظألجوغى مبػؼرة معقضح ػق

مم.األجوغى

ً:ؿشارؽةًاؾالعبًاْـػؽًؿعًـادًآخرًبـػسًاْقدؿً-18ؿادةً

ظالسىماٌـػؽمعـمأيمغودمعـماظدرجيماألوديماظؾعىمبـػسماٌقدؿموجبؿقعماٌلوبؼوتمععمغودمدقريمآخرمعـممحيؼم18-1

م.اظدرجيماألودي

ؼذلتىمسؾقفمووهممحيؼمأليمغودمعـمأغدؼيماظدرجيماألوديماالدؿػودةمعـمأحدماظالسؾنيماٌـػؽنيمععماظؿعفدمبدصعمعوم18-2

م.اظالسىمحلىماألغظؿي

م.ؿؼوءماظالسؾنيمبنيماألغدؼيمممبؽونموتورؼخمحيددهماهودماظؾعؾيتؿؿمسؿؾقيماغم18-3

ذيقعممظقفإسيمعقسدمآخرمحيددهماهودماظؾعؾيمبـػسماٌقدؿمتدسكممأوميؽـماغؿؼوءمأيمالسىمبغرلمػذاماٌقسدممالم18-4

م،األغدؼي

م.حيددماظدورمظؽؾمغودمالغؿؼوءماظالسىماٌـػؽماظذيمؼرشىمبفمحلىماظؼرسيم18-5

ؿشرورةًبـػسًاْقدؿًًؽنعارة12ً-9و4ًً-1ؿعًػرق8ًً-5شارؽةًالعيًاألـدقةًاِاصؾةًعؾكًاْراؽزًؿـًؿً-19ًؿادةً

ً:الًؿلارقاتًاألدوارًاؾـفائقة

م.سؾكمأنمتعؿؿمآظقيماظعؿؾمبفومالحؼوم2013م–م2012ؼؿؿماظعؿؾمبؿؾؽماٌودةمابؿداءمعـماٌقدؿماظؼودممم 19-1

ً:عـًاْشارؽةًايابؼةًاؾدوريًألحدىًاؾدرجاتًتعققضًؿؽانًاؾػرقًاْعمذرةًآؾقةً–20ًؿادةً

مم1م-20 ماظصوسدة ماظػرق مأحد ماسؿذار محول مدرجؿفممإديسي مسي مبوظؾؼوء مورشؾؿف ماظدرجي مبؿؾؽ ماٌشورطي مسـ ماألسؾك اظدرجي

م.ماظدرجيماألسؾكماظػرؼؼماظذيمؼؾقفمبوظذلتقىمإدياظلوبؼي،مؼصعدمبدالمسـفم

سيمحولمطونماظدوريماظذيمصعدمعـفماظػرؼؼماٌعؿذرمؼؼوممبطرؼؼيماجملؿقسوتمومطوغًماألدوارماظـفوئقيمشلذاماظدوريممم2م-20

حيؾمعؽونماظػرؼؼماٌعؿذرمسـماظصعقدمإديماظدرجيماألسؾكماظػرؼؼماألصضؾمتصـقػومعـممPLAY OFFSمابطرؼؼيماظ

ماظػرؼؼنيماظؾذؼـمخرجومعـمعرحؾيمغصػماظـفوئلم

ذبؿقسوت،موطوغًماألدوارممإديطونماظدوريماظذيمصعدمعـفماظػرؼؼماٌعؿذرمدوريمسوممبدونمتؼلقؿماظػرقمسيمحولمم20-3

ماظ ماظدوريمبطرؼؼي مشلذا ممPLAY OFFSمااظـفوئقي ماظصعقد مسـ ماٌعؿذر ماظػرؼؼ معؽون ماألسؾكممإديحيؾ اظدرجي

مم.اظػرؼؼماألصضؾمترتقؾومخاللماظدوريماظؿصـقػلماظعوممضؾؾماٌراحؾماظـفوئقي

مبؿؾؽمم20-4 ماٌشورطي مسـ ماالسؿذار م، محدؼـو ماظصوسدة معـمشرلماظػرق معو مسيمدرجي ماٌقجقدة ماظػرق مأحد مرشؾي سيمحول

اظدرجيماألدغكمسيماٌقدؿماألخرلممإديورشؾؿفمبوٌشورطيمسيماظدرجيماألدغكمحيؾمربؾفمأحدماظػرقماظيتمػؾطًم.اظدرجيم

م.وحلىماظذلتقى
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ً:اُقائزًواْؽاػكتً–21ًؿادةً

ميؽـمأنمميـحماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿمجقائزمعودؼيموسقـقيمظألغدؼيماذامتقصرتماٌقزاغقيماٌودؼيمم

م:اظالزعيمظذظؽمحلىمعوؼؾل

م

 :اُقائزًاؾعقـقة21-1ً

ممتـولماألغدؼيماظػوئزةممبوٌراطزماظـالثيماألوديممبلوبؼوتماظدوريمظؾػؽوتماظلـقيماٌكؿؾػيماظؽموسم21-1-1

م.واٌقداظقوتماًوصيمبؽؾمعلوبؼيممممممممممممممممم

 .ؼؼدممظؾـوديماظػوئزمبدوريماظرجولمواظلقداتمظؾدرجيماألوديمدرعماظدوريماظعومم21-1-2

 ،ؼؼدممظؾـوديماظػوئزممبلوبؼيماظؽلسمظؾرجولمواظلقداتمطلسماىؿفقرؼيم21-1-3

 .رجولمواظلقداتمطلسماظؾطقظيمظؿؾؽماظدرجيؼؼدممظؾـوديمبطؾمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمواظـوظـيمظؾم21-1-4

م.مدرعماظؿػققماظعوممظؾـوديماظذيمحصؾمسؾكمأصضؾماظـؿوئٍمجبؿقعماٌلوبؼوتماظلـقؼيمؼؼدمم21-1-5

ممم

م:اُقائزًاْادقةم21-2

اٌودؼيماٌؿقصرةمظالهودموحلىمماإلعؽوغقوتميؽـمأنمميـحماهودمطرةماظلؾيمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿمجقائزمعودؼيم،محلىم

م.سؼقدماظرسوؼيماٌدلعي

 .محيددمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿماظـوديماألصضؾممبفؿقعماٌلوبؼوتمومبـحمدرعماظؿػققماظعوم:مدرعماظؿػققماظعوم 21-3

 :مررؼؼيمحلوبمغؼوطماألغدؼيمسيماظؿػققماظعوممم21-4

غؼوطمظؽؾمغودمحلىمترتقؾفمبؽؾمعلوبؼيمعـماٌلوبؼوتماظيتمذوركمبفوموميـحماظـوديمايوصؾمسؾكماجملؿقعماألسؾكمممتـح

 :عـمتؾؽماظـؼوطمسؾكمدرعماظؿػققماظعوممظؾؿقدؿ،موهلىماظـؼوطمطؿومؼؾل

ميغؼطم1اظرابعمم–غؼطؿنيمم2اظـوظٌمم–غؼوطمم3اظـوغلمم–غؼوطمم4األولمم:دوريماظرجولمظؾدرجيماألوديم 21-4-1

مغؼطيم1اظرابعمم–غؼطؿنيمم2اظـوظٌمم–غؼوطمم3اظـوغلمم–غؼوطمم4األولمم:مدوريماظلقداتمظؾدرجيماألودي 21-4-2

 غؼطيم1اظرابعمم–غؼطؿنيمم2اظـوظٌمم–غؼوطمم3اظـوغلمم–غؼوطمم4األولمم:مدوريماظشؾوبمظؾدرجيماألودي 21-4-3

مغؼطيم1اظرابعمم–غؼطؿنيمم2اظـوظٌمم–غؼوطمم3اظـوغلمم–غؼوطمم4األولمم:مدوريماظـوذؽنيمظؾدرجيماألودي 21-4-4

مغؼطيم1اظرابعمم–غؼطيمم1اظـوظٌمم–غؼطؿنيمم2اظـوغلمم–غؼطؿنيمم2األولممم:مدوريماظـوذؽوت 21-4-5

مغؼطيمم1اظـوغلمم–غؼطؿنيمم2األولمم:مطلسماىؿفقرؼيمظؾرجول 21-4-6

 غؼطيمم1اظـوغلمم–غؼطؿنيمم2األولمم:مطلسماىؿفقرؼيمظؾلقدات 21-4-7

م

م

م

م
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2012ًًً–2011ًًًؾؿقدؿًؾاْيابؼاتًأـظؿةًً-22ًؿادةً

ًؾرجالًواؾيقداتاً-أوالً

ً:أـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾرجالًدوري

 غودم12حيددمسددمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمبم. 

 مطؾمذبؿقسيمعمظػيمعـمدؿيمصرقجـقبقيموسلوظقيتؼلؿماظػرقمإديمذبؿقسؿنيم،. 

 أربعةًؿراحؾتؾعىمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـم. 

 اظدورمربعماظـفوئلممإديؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمعؾوذرةم. 

 اظدورمربعماظـفوئلممإدياظلودسمسيماجملؿقسيمعؾورؼوتماظدورماٌمػؾممإديتؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماظذلتقىمعـماظـوظٌم

ععماًوعسمعـم،محقٌمؼؾعىمثوظٌمطؾمذبؿقسيمععماظلودسمعـماجملؿقسيماألخرىموؼؾعىمرابعمطؾمذبؿقسيم

 .عؾورؼوتمم3عـمم2اجملؿقسيماألخرىمظؾػقزمبم

 اظػرقماألربعيمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولممإدياظدورمربعماظـفوئلمظؿـضؿممإديتؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةمبفذاماظدورم

 واظـوغلمعـماجملؿقسؿنيم

 اشلؾقطمماتؾعىماظػرقماألربعيماًودرةمبفذاماظدورمبدورماظLAST FOUR.ٌمؼؾعىمطؾمصرؼؼنيمععمبعضفؿومحبق

 .عصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمإديعؾورؼوتموؼفؾطماًودرانمبـفوؼيمػذاماظدورمم5عـمم3ظؾػقزمب

 اظدورمربعماظـفوئلمبطرؼؼيمخروجماٌغؾقبممإديتؾعىماظػرقماظـؿوغقيماٌؿلػؾيمم(play off مم)م3عـمم2ظؾػقزمب

 .معؾورؼوت

 اظدورمغصػماظـفوئلموتؾعىمبـػسمررؼؼيماظدورمربعماظـفوئلموذظؽممإديربعماظـفوئلمتؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةمبوظدورم

 .معؾورؼوتم3عـمم2خبروجماٌغؾقبمبم

 عؾورؼوتموؼلؿكماظػوئزمبـؿقفيمتؾؽمم5عـمم3غفوئلماظدوريمظقؾعؾومظؾػقزمبمإديعـماظدورمغصػماظـفوئلمؼؿلػؾماظػوئزانم

 .مم2012م–م2011اٌقاجفوتمبطالمظؾدوريماظعوممظؾرجولمظؾؿقدؿم

 م.اظـفوئلماظػرؼؼونمايوئزانمسؾكماٌرطزماألولمسيمذبؿقسؿقفؿومهددمأصضؾقيماألرضمبوظؼرسيمإديوصؾممإذا 

ً:أـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾيقداتًدوري

 ؼلؿماظػرقمإديمذبؿقسؿنيمجـقبقيموسلوظقيم،مطؾمذبؿقسيمعمظػيمعـمدؿيمصرقت. 

م(األذرصقيم–بردىمم–اظلوحؾمم–اظـقرةمم–ضودققنمم–اظقحدةم:م)اجملؿقسيماىـقبقي

م(دؾؿقيم–اظعروبيمم–اظرلعقكمم–االهودمم–اىالءمم–ايرؼيم:م)ماجملؿقسيماظشؿوظقي

 طؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمتؾعى. 

 وتؾعااىمبطرؼؼاايمخااروجممم(مربااعماظـفااوئلمم)ماظاادورماظـااوغلمممإديتؿلػااؾماظػاارقماألربعاايماألوديمعااـمطااؾمذبؿقساايممممم

عؾورؼااوتمحبقااٌمؼؾعااىمأولمطااؾمذبؿقساايمعااعمرابااعماجملؿقساايممممم3عااـمم2ظؾػااقزمبم(م play off)اٌغؾااقبم

 .اظـوغقيموثوغلمطؾمذبؿقسيمععمثوظٌماجملؿقسيماألخرى

 ماظدورمغصػماظـفوئلمإديتؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةم. 

 امتؾعىماظػرقماٌؿلػؾيمظؾدورمغصػماظـفوئلمبطرؼؼيماظ play offعؾورؼوتمم3عـمم2ظؾػقزمبم 
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ماظدورماظـفوئلممإديؾماظػرؼؼونماظػوئزانمبوظدورمغصػماظـفوئلمحبقٌمؼؿلػ

 عؾورؼوتموؼؽقنماظػوئزمبـؿقفيمتؾؽماٌقاجفوتمم3عـمم2اظدورماظـفوئلمظؾػقزمأؼضومبممإديؼؾعىماظػرؼؼونماظؾذؼـموصالم

 .بطالمظؾدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقدات

 دسمعـمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمظؿقدؼدمتؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماًوعسمواظلو

 .معصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمإدياظػرؼؼنيماشلوبطنيم

ً:ؿيابؼةًؽلسًاُؿفقرقةًؾؾرجال

o تؼوممتؾؽماٌلوبؼيمدـقؼومضؾؾماغطالقمعلوبؼيماظدوريماظعوم. 

o بوٌلوبؼيمأغدؼيماظدرجيماألوديموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـيمؼشورك. 

o وريماٌلوبؼيمبدونمعشورطيماظالسؾنيماألجوغى. 

o المحيؼمأليمالسىمملمؼدرجمأزلفمضؿـماظؾقائحماالزلقيمظؾـوديمبوٌقدؿماىدؼدمعـماٌشورطي،حؿكمظقمطونمعـم

 .أغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـي

 :يابؼةًؽلسًاُؿفقرقةًؾؾرجالـظامًؿ

o تؼلؿماظػرقماٌشورطيمإديمذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيمسلوظقيموجـقبقي. 

o تؾعىمصرقمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني. 

o (.اظدورمربعماظـفوئلم)مإديماظدورماظـوغلم(مصرقمم8)متؿلػؾماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيم 

o وغقيماٌؿلػؾيمصقؿومبقـفومبطرؼؼيماظامتؾعىماظػرقماظـؿplay offمحبقٌمؼؾعىماألولمعـمطؾمذبؿقسيمععمم،

اظرابعمعـماجملؿقسيماألخرىمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمععماظـوظٌمعـماجملؿقسيماألخرىموتصعدماظػرقماألربعيم

 .عؾورؼوتمإديماظدورمغصػماظـفوئلم3عـمم2اظػوئزةمبم

o عقاجفوتم3عـمم2اظدورمغصػماظـفوئلمظؾػقزمبمتؾعىماظػرقماألربعيماٌؿلػؾيمإديم. 

o واظيتمتؼوممبدعشؼ(عؾوراةمواحدةم)مؼؿؼوبؾماظػرؼؼونماظػوئزانممبقاجفوتماظدورمغصػماظـفوئلمسيماٌؾوراةماظـفوئقيم. 

o حيصؾماظػوئزمبؿؾؽماٌلوبؼيمسؾكمطلسماىؿفقرؼيموعقداظقوتماظؾطقظي،م 

o م.ؼعمسؾكمسوتؼماظػرؼؼماٌـؿؼؾمتؽوظقػماظلػرؼؿؽػؾماظػرؼؼماٌلؿضقػمبلجقرماظؿقؽقؿمبقـؿومت

ً:يقداتًؽـلسًاُؿفقرقةًؾؾ

قشاركًالًتؾؽًاْيابؼةًمجقعًأـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾيقداتًوًؿـًقرغبًؿـًوًًتؼامًتؾؽًاْيابؼةًؼلؾًبدءًاؾدوريًاؾعام

ً..أـدقةًاؾدرجمنًاؾناـقةًوًاؾناؾنةً

ً:ًًـظامًاْيابؼة

ماظػرقمإديمذبؿقسؿنيم مؼؿلػؾمسيمغفوؼؿفمتؼلؿ مواحدة مدوريمعـمعرحؾي مبقـفو مصقؿو متؾعىمطؾمذبؿقسي جـقبقيمومسلوظقي

م.ـفوئلماظدورماظـصػماظماظػرؼؼونماألولموماظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمإدي
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عؾورؼوتمومتؽقنماٌؾوراةماظػوصؾيمم3عـمم2ؼؾعىمأولمطؾمذبؿقسيمععمثوغلماجملؿقسيماألخرىمبدورماظـصػمغفوئلمظؾػقزمبام

م.سيمارضماظػرؼؼمايوئزمسؾكماٌرطزماألولمسيمذبؿقسؿفممأنموجدت

ؼؿلػؾماظػرؼؼونماظػوئزانممبقاجفوتمغصػماظـفوئلمإديماٌؾوراةماظـفوئقيمواظيتمتؼوممبدعشؼ،مبقـؿومحيددماهودماظؾعؾيمعؽونم

ماٌؾوراةماظـفوئقيممسيمحولمتلػؾمغودؼنيمعـمخورجمدعشؼ

سيمحولمعشورطيماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتمبوظدورةماظعربقيمتعؿدلمتؾؽماٌلوبؼيمدورةمتـشقطقيمبنيمأغدؼيماظدوريمً:ؿالحظةً

ً.ًبوظدورماألولمصؼطمبدونماٌؾورؼوتمسيماظدورؼـمغصػماظـفوئلموماظـفوئلمكظؾلقداتمومؼؽؿػ

ً:أـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾرجالدوريً

 غودم12بمحيددمسددمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولم 

 صرقمتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيم6ذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيموتؿلظػمطؾمذبؿقسيمعـممإديم12امتؼلؿماظػرقماظم، 

 اظدرجيماألوديمإدياظدورماظـوغلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدممإديتؿلػؾماظػرقماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيم 

 م:عصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمحقٌمتؾعىمحلىماظـظومماظؿوظلممإديؼصعدمصرؼؼنيمعـمتؾؽماظػرقماظـؿوغقيم

م:دورماظـؿوغقي

مممم2اظرابعمعـماجملؿقسيم×مم1األولمعـماجملؿقسيمم–م1

م1اظـوظٌمعـماجملؿقسيم×مم2اظـوغلمعـماجملؿقسيمم-2

م1عـماجملؿقسيمماظرابع×مم2األولمعـماجملؿقسيمم-3

م2عـماجملؿقسيمماظـوظٌ×مم1اظـوغلمعـماجملؿقسيمم-4

م:دورماألربعي

م2اظػوئزمعـماٌقاجفيم×مم1اظػوئزمعـماٌقاجفيمم-5

م4اظػوئزمعـماٌقاجفيم×مم3اظػوئزمعـماٌقاجفيمم-6

معصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمعؾوذرةمإديؼصعدماظػرؼؼونماظػوئزؼـممبقاجفوتمػذاماظدورم

م:اٌؾوراةماظـفوئقي

مممم.6مرضؿاٌقاجفيماظػوئزمعـم×مم5اظػوئزمعـماٌقاجفيمرضؿم -1

م.ظؿقدؼدمبطؾمدوريماظدرجيماظـوغقيم5ؼؾعؾونمعؾوراةمواحدةمصؼطممسيمأرضماظػوئزمعـماٌقاجفيم

م:دورماشلؾقط

 معـمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومظؾؿـوصسمسؾكماشلروبمعـماشلؾقطم6ومم5تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـم

م2يماظلودسمعـماجملؿقس×مم1اًوعسمعـماجملؿقسيم-1ممممممم

م1اظلودسمعـماجملؿقسيم×مم2اًوعسمعـماجملؿقسيمم-2ممممممم

 م.ؼفؾطماظػرؼؼنيماًودرؼـممبقاجفوتمػذاماظدورمعؾوذرةماديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـي
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 عقاجفوتمم3عـمم2ذيقعماٌقاجفوتمبنيماظػرقمجبؿقعمعراحؾماألدوارماظـفوئقيمودورماشلؾقطمتؾعىمبطرؼؼيم

م.حرؼيمترتقىماٌقاجفوتمسيماٌراحؾماظـفوئقيمظؾعضمأومىؿقعماٌؾورؼوتموالهودمطرةماظلؾيربؿؿؾي،م

 عصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمعؾوراةمواحدةمسيمأرضماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمظؿقدؼدممإديؼؾعىماظػرؼؼونماٌؿلػالنم

 .ممبطؾماظدرجيماظـوغقي

 :أـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾيقداتدوريًً-4

 غوديم12وغقيمظؾلقداتمبمحيددمسددمأغدؼيماظدرجيماظـ. 

 صرقمتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيم6ذبؿقسؿنيموتؿلظػمطؾمذبؿقسيمعـممإديم12اظاتؼلؿماظػرقم. 

 اظدرجيماألوديمحقٌممإدياظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدممإديؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيم

عصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديممإديتؾعىماظػرقماألربعيمدوريمعـمعرحؾؿنيمومؼصعدماألولمواظـوغلمسيمغفوؼيمػذاماظدورم

 .ظؾلقدات

 عصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيممإديؼفؾطماظػرؼؼنيماظؾذؼـمحوزامسؾكماٌرطزماألخرلمسيمطؾمذبؿقسيمعـماظدورماألولم

م.عؾوذرة

 :اؾدرجةًاؾناؾنةًؾؾرجالأـدقةًدوريًً-5

 ؼشوركمسيمػذاماظدوريماظػرقماٌؿلػؾيمعـمبطقظيماحملوصظي،محبقٌمؼمخذمغودمواحدمعـمطؾمربوصظيمسدام

 .احملوصظوتماظيتمظدؼفومأطـرمعـمأربعيمأغدؼيمصققؼمشلوماٌشورطيمبـودؼني

 قؿومبقـفومدوريمعـمظؿؾعىمص.سدةمذبؿقسوتمجغراصقيمحلىمسددػوممإديتؼلؿماظػرقماٌؿلػؾيمسـمربوصظوتفوم

اٌشورطيمزيليمصرقموعومدونمصؿؾعىمعؾوذرةمسيماظدورماظـفوئلمبطرؼؼيمحيددػومماظػرقطونمسددممإذاأعوم،معرحؾؿني

 .ماهودماظؾعؾي

 تؿلػؾماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيماديماظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدم. 

 ايوصؾنيمسؾكماٌرطزؼـممعرحؾؿنيم،مؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼنيمدوريمعـماظـفوئلاظدورممإديتؾعىماظػرقماٌؿلػؾيم

 .عصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمإدياألولمواظـوغلم

 ظقسمػـوكمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوظـي، 

 خاللممحيؼمظفماٌشورطيمبليمغشوطمبؽرةماظلؾيمظػؽيماظذطقرم،ماظػرؼؼماظذيمؼـؼطعمسـماٌشورطيمبفذاماظدوريمال

مبنسودةاٌقدؿموحيؿوجمسيماٌقادؿماظؿوظقيمسيمحولمرشؾؿفمععوودةماٌشورطيمبـشوروتماهودماظؾعؾيم،بؿؼدؼؿمرؾىم

م.أدرةمطرةماظلؾيمإدياغؿلوبفم

 :أـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾؾيقداتدوريً-6

 وبعددمشرلمربددؼشوركمسيمػذاماظدوريمعـمؼرشىمعـماألغدؼيمشرلماٌصـػيمبدوريماظدرجؿنيماألوديمواظـوغقي،م. 

 طونمسددممإذاأعوم،متؼلؿماظػرقماٌشورطيمبوظدورماألولماديمذبؿقسوتمجغراصقيمظؿؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني

 .اظػرقماٌشورطيمزيليمصرقموعومدونمصؿؾعىمعؾوذرةمسيماظدورماظـفوئلمبطرؼؼيمحيددػوماهودماظؾعؾي
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 اظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدممإديعـمطؾمذبؿقسيمتؿلػؾماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولمواظـوغلم. 

 اظدورماظـفوئلمصقؿومبقـفومبطرؼؼيماظدوريم،مؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼنيمايوصؾنيمسؾكممإديتؾعىماظػرقماٌؿلػؾيم

 .عصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمإدياٌرطزؼـماألولمواظـوغلم

 ظقسمػـوكمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوظـيمظؾلقدات، 

 خاللمماإلغوثحيؼمظفماٌشورطيمبليمغشوطمبؽرةماظلؾيم،مظػؽوتمماظػرؼؼماظذيمؼـؼطعمسـماٌشورطيمبفذاماظدوريمال

مبنسودةاٌقدؿموحيؿوجمسيماٌقادؿماظؿوظقيمسيمحولمرشؾؿفمععوودةماٌشورطيمبـشوروتماهودماظؾعؾيم،مبؿؼدؼؿمرؾىم

م.اإلغوثبػؽوتم،أدرةمطرةماظلؾيمإدياغؿلوبفم

ًاؾعؿرقةًاتاؾػك-ثاـقاً

ً:اؾلطقالتًاْرؽزقة -ًأ

ًمجقعًبطقالتًاؾػكاتًاؾعؿرقةًدمؼامًحيبًجمؿقعاتًجغراػقةً

ًً:واؾـاذكنًدوريًاؾشلاب-1

1994ًًً–1993ً ؿقاؾقدًػكةًاؾشلابًاؾالعلنًؿـً

مم1996ً-1995ًػكةًاؾـاذكنًاؾالعلنًؿـًؿقاؾقدً

 تؼلؿماظػرقماديمدرجؿنيمأوديموثوغقي. 

 ًغودمتؼلؿماديمذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيمتؾعىمصقؿومبقـفومم12ؼؿؽقنمعـمم:ؾؾشلابًواؾـاذكندوريًاؾدرجةًاألوىل

 .وإؼوبدوريمعـمعرحؾؿنيمذػوبم

 متربطمغؿوئٍمصؽيتماظشؾوبمواظـوذؽنيمععومحبقٌموؿعمغؼورفؿومظؿقدؼدماظذلتقىماظعوممظؾػرقمسيمطؾمذبؿقسي. 

 امظؿؾعىمسيماظدورمربعماظـفوئلمبطرؼؼيماظتؿلػؾماظػرقماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعماظػؽؿني PLAY 

OFFعقاجفوتمثؿمؼؾؿؼلماظػوئزانمم3عـمم2ظؾػقزمبم(ماظـوظٌ×ماظـوغلم)و(ماظرابع×ماألولم)حبقٌمؼؾعىمم

 .معقاجفوتم3عـمم2بوٌقاجفوتماظـفوئقيمب

 ممممممممممممممممألولابؿداءمعـماظدورمامحدهتػصؾمسيمتؾؽماٌرحؾيمغؿوئٍماظػؽؿنيمسـمبعضفؿوموتؾعىمطؾمصؽيمسؾكم

 .وحلىمترتقىمطؾمصؽيمبوظدوريماًوصمبفوموذظؽمظؿقدؼدمبطؾماظدوريمظؽؾمعـماظػؽؿنيمplay offماظؾ

 تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماًوعسمواظلودسمعـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعماظػؽؿنيمظؾفروبمعـماشلؾقطم

عماظػرؼؼمايوصؾمسؾكماٌرطزماظلودسمعـمحبقٌمؼؾعىماظػرؼؼمايوصؾمسؾكماٌرطزماًوعسمعـمطؾمذبؿقسيمع

عقاجفوتمووؿعمغؼوطماظػؽؿنيمععومظؿقدؼدماظػرؼؼنيمم3عـمم2اجملؿقسيماألخرىموبوظػؽؿنيمععومظؾػقزمبم

 .اشلوبطنيممبفؿقعماظػؽؿنيماديمعصوفمصرقماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽني

 عؾورؼوتمعـماٌؾورؼوتمم3ػقزمطؾمصرؼؼمباذامحصؾماظؿعودلمبعدمعقاجفوتماظػرؼؼنيماًوعسمواظلودسمبلنمؼ

سؾقفمخاللمتؾؽممعوماظلؿيماٌؼررةمبنيماظػرؼؼنيمظؾػؽؿنيمؼؾفلماديمصؽماظؿعودلمحبلوبمغلؾيماألػدافمعوظفمو

 .اٌقاجفوتماظلؿي
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 اذامادؿؿرماظؿعودلمؼػقزماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىموايوصؾمسؾكماٌرطزماًوعسمسيمذبؿقسؿفمبقـؿومؼفؾطماظػرؼؼم

 .عصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽنيمإديؿلخرمبوظذلتقىموايوصؾمسؾكماٌرطزماظلودسمسيمذبؿقسؿفماٌ

 دوريًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾشلابًواؾـاذكن: 

 ٌـمؼرشىمعـمأغدؼيممإضوصيصرؼؼمم12ؼشوركمبفذاماظدوريمصرقماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽنيموسددػوم

 .اظدرجيماظـوظـي

 ثالثيمذبؿقسوتمجغراصقيممتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمظقؿلػؾماألولمواظـوغلممإديقماٌشورطيمتؼلؿماظػرم

 .ماظدورماظـوغلمإديعـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعمغؼوطماظػؽؿنيمععوم

 ذبؿقسؿنيمطؾمذبؿقسيمعؽقغيمعـمثالثيمصرقموتؾعىمصقؿومبقـفومدوريممإديتؼلؿماظػرقماظلؿيماٌؿلػؾيمظؾدورماظـوغلم

عصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽنيمبعدمربطممإديؾؿنيموؼصعدمسيمغفوؼؿفماألولمعـمطؾمذبؿقسيمعـمعرح

 .اظػؽؿنيموذيعمغؼوطماظـوديمظؾػؽؿني

 م.المؼقجدمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽني

م.تقضقحمٌلوبؼيمدوريماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجيماظـوغقيمممممممم

ماؾدورًاألول

مذبؿقسوتمجغراصقيممتؾعىمدوريمعـمعرحؾؿنيموؼؿلػؾماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمبوظذلتقىم3مإديتؼلؿماظػرقمم

ماظدورماظـفوئلمإدي(ذبؿقعمغؼوطماظػؽؿنيمععوم)ماظعوممم

م3عٍمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم2عٍمممممممممممممممممممممممممممممممممم1عٍمممممممممممم

م

ممممم

ماظـوغلمدوريمعـمعرحؾؿنيمؼصعدمسيم مبوظدور ماظلؿي ممغفوؼؿفتؾعىماظػرق مبوظذلتقىماظعوم عصوفمأغدؼيممإدياألولمواظـوغلم

ماظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽني

 

ماجملؿقسيماألوديم:اظدورماظـفوئل
م

مممممممممممممممممماجملؿقسيماظـوغقيمممممممممممممممممممم

ً

م:تعؾقؿاتًدوريًاؾشلابًواؾـاذكنًؾؾدرجمنًاألوىلًواؾناـقة

 وحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـمم1994م–م1993مذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدمماظشؾوبمؼؾعىمسيمصؽي

 .السؾنيم(م8)اٌؾوراةمممبداؼيم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمالسيبمصؽيماظـوذؽنيمصؼط

 وحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبالسؾنيماثـنيمعـمم1996م–م1995مذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدمماظـوذؽنيمؼؾعىمسيمصؽي

 .السؾنيم(م8)اٌؾوراةممبداؼيم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيالسيبمصؽيماألذؾولم

1     2     3    4 

 

    4     

1     2     3    4 1     2     3     4 

 (3ثاني مج(   )2ثاني مج)  (1أول مج)

 (1ثاني مج(   )3أول مج)  (2أول مج)



 
56 

 تؾدأمعؾورؼوتمدوريماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجؿنيمسيماظشفرماظعوذر، 

 أدؾقسقًوعدلمعؾوراةمواحدةمظؾػرؼؼمتؾعىمصرقمصؽيتماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجؿنيماألوديمواظـوغقيمممب. 

 وآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرم،مصرقماظشؾوبم(مظقائحم)مالسؾومصؼطمسؾكمضوئؿيمم18ؼلؿحمبؿلفقؾم

مصؼطأربعيمالسؾنيمجددممإضوصيالسؾومطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمم14سؾكمأنمهقيماظؼوئؿيماألوظقيم.اظؿودع

فمضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمؼصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموؼلؿطقعماالغؿؼولمبدونمؼردمأزلمسؾؿومأنمأيمالسىمال.الحؼو

 .أيمذرط

 وآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرم،مصرقماظـوذؽنيم(مظقائحم)مالسؾومصؼطمسؾكمضوئؿيمم20ؼلؿحمبؿلفقؾم

سؾنيمجددمصؼطمزيليمالمإضوصيالسؾومطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمم15سؾكمأنمهقيماظؼوئؿيماألوظقيم.ماظؿودع

ؼردمأزلفمضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمؼصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموؼلؿطقعماالغؿؼولمبدونممالحؼومسؾؿومأنمأيمالسىمال

م.أيمذرط

 جقائزمعودؼيممبوظدرجيماألوديمواظػرؼؼنيماظصوسدؼـمعـماظدرجيماظـوغقيماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألوديماألغدؼيؼؿؿمعـحم

مم.حيددػوماهودماظؾعؾي

 ً:ًألذلالا دوري-2

1998ًًً–1997ًاؾالعلنًؿـًؿقاؾقدً

م.ضؿـمدوريمعشذلكموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيماألوديمواظـوغقيمؿنيؼشوركمسيمػذاماظدوريمأغدؼيماظدرج 

ذبؿقسوتمظؾؿـطؼيمم3ذبؿقسوتمظؾؿـطؼيماىـقبقيموم3ذبؿقسوتمجغراصقيمم6ؼؿؿمتقزؼعماظػرقمبوظدورماألولمسؾكم 

 .اظشؿوظقي

تؾعىماظػرقمبؽؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼونماألولمواظـوغلم:ماظدورماألول 

تؼلؿماديمأربعيمذبؿقسوتمتؿلظػمطؾم،مصرؼؼم12بؽؾمذبؿقسيماديماظدورماظـوغلموؼؽقنمذبؿقعماظػرقماٌؿلػؾيم

م3و2و1ٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماىـقبقيمصرقمحبقٌمهقيماجملؿقسؿنيماألوديمواظـوغقيماظػرقمام3ذبؿقسيمعـم

وتؾعىمتؾؽماظػرقمسيمطؾمم6و5و4وهقيماجملؿقسؿنيماظـوظـيمواظرابعيماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماظشؿوظقيم

 .مذبؿقسيمعـماجملؿقسوتماألربعيمصقؿومبقـفوممدوريمعـمعرحؾؿني

 صرقمم3طؾمذبؿقسيمعـمأربعيمذبؿقسوتمتؿؽقنممإدياٌؿلػؾيمم12تؼلؿماظػرقمال:اظدورماظـوغلم 

 (مم3ثوغلمعٍمجممم-م2ثوغلمعٍمجمم–م1أولمعٍمجم)1عٍ

 (مم3أولمعٍمجمم–م2أولمعٍمجمم–م1ثوغلمعٍمجم)م2عٍم

 (مم3ثوغلمعٍمشممم-م2ثوغلمعٍمشمم–م1أولمعٍمشم)3عٍ

 (م3أولمعٍمشمم–م2أولمعٍمشمم–م1ثوغلمعٍمشم)م2عٍم

 اديماظدورماظـفوئلم(مطؾماجملؿقسيب)سؾكماٌرطزماألولمسيمطؾمذبؿقسيموؼؿلػؾمسيمغفوؼيمػذاماظدورماظػرقماألربعيمايوئزةم

(موؿعم)ماظدورماظـفوئلمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾيمواحدةممإديتؾعىماظػرقماألربعيماٌؿلػؾيمم:اؾدورًاؾـفائلً 

 .ظدوريحيددمعؽوغفماهودماظؾعؾيمالحؼوموحيددمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼماظؾطؾموترتقىماظػرقماألربعيماألوائؾمبو
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متعؾقؿاتًدوريًاألذلال

حيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبليمسددمعـمالسيبمموالم1998م–م1997ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدم 

 .السؾنيم(م8)اٌؾوراةمممبداؼيمسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيم،اظػؽيماألدغكم

،مثؿمؼؾدأماظدورمم12وتلؿؿرماٌرحؾيماألوديمحؿكمغفوؼيمذفرمم11تؾدأمعؾورؼوتمدوريماألذؾولمسيمعـؿصػماظشفرمال 

 .اظـوغلمبشفرمذؾوطم،مبقـؿومؼؼومماظدورماظـفوئلمبنيماظػرقماألربعيماألوائؾمسيمذفرمآذار

 (.اظعددمعػؿقحم)ماظشؾالتممؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾنيماٌلفؾنيمسؾكمظقائحمصؽيماألذؾولمومال 

 .بالسؾنيمعـمصؽيماظصغورحيؼمظػرقماألذؾولماالدؿعوغيممال 

م.7تؾعىمصرقماألذؾولمبوظؽرةمضقوسم 

مم.حيددػوماهودماظؾعؾيوػداؼومسقـقيمظالسؾنيمجقائزممؼؿؿمعـحماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألودي 

1998ًً-1997ًتقضقحًعـًدوريًاألذلالً

ماؾدورًاألول

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ً
ً

ًاؾدورًاؾناـل

طؾمذبؿقسيمتؿلظػممأربعيمذبؿقسوتمجغراصقيمذبؿقسؿنيمجـقبقؿنيموذبؿقسؿنيمسلوظقؿنيممإدياٌؿلػؾيمم12تؼلؿماظػرقمال

ًعرحؾؿنيممعـمدوريصرقمتؾعىمصقؿومبقـفومم3عـم

األولمبقـؿومبوظدورمم3ومم2ومم1عـماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماىـقبقيممم2ومم1حبقٌمتؿؽقنماجملؿقسؿنيماىـقبقؿنيم

م:حبقٌمتضؿمم6ومم5ومم4عـماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماظشؿوظقيمم4ومم3نيمتؿؽقنماجملؿقسؿنيماظشؿوظقؿ

 

 المجموعة

 األولى
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 الشـــــــــــــماليةالمنطقة  ــــــةالجنـــــــــوبي المنطقة

 المجموعة

 الثانية

1 

2 

3 

4 

5 

 المجموعة

 الثالثــة

1 

2 

3 

4 

5 

 المجموعة

 الرابعة

1 

2 

3 

4 

5 

 المجموعة

 الخامسة

1 

2 

3 

4 

5 

 المجموعة

 السادسة

1 

2 

3 

4 

5 

كش٣ن   21كشم ، ذِؼة ك٤ٔا ت٤ٜ٘ا دٝس١ ٖٓ ٓشدِر٤ٖ ٣ٝرأَٛ األٍٝ ٝاُثا٢ٗ ا٠ُ اُذٝس اُثا٢ٗ أ١  5أٝ  4ًَ ٓجٔٞػح ذرأُق ٖٓ 

 .ٝذٌٕٞ أُجٔٞػاخ ٓوغٔح ك٤٘ا ٝجـشاك٤ا
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 (3ًًثاـلًؿجًجًًً-2ًثاـلًؿجًجًً–1ًأولًؿجًجً)1ًؿج 

 (3ًًأولًؿجًجًً–2ًأولًؿجًجًً–1ًثاـلًؿجًجً)2ًؿجً 

 (3ًًثاـلًؿجًشًًً-2ًثاـلًؿجًشًً–1ًأولًؿجًشً)3ًؿج 

 (3ًًًًًًأولًؿجًشًً–2ًأولًؿجًشًً–1ًثاـلًؿجًشً)2ًؿجً 

ًاؾدورًاؾـفائل

صقؿومبقـفوماألربعيممتؾعىماظػرقاظدورماظـفوئلمحبقٌممإديأسالهماجملؿقسوتماألربعيممعـممماألولمعـمطؾمذبؿقسيمؼؿلػؾ

ماألوائؾمماألربعيموؼؿقددمسيمغفوؼيمػذاماظدورمبطؾماظدوريموترتقىماظػرق.م(وؿعم)مواحدةمميدوريمعـمعرحؾ

م

 :دوريًاؾـاذكاتًً-3

1996ًًً–1995ًاؾالعلاتًؿـًؿقاؾقدً

ماألوديمواظـوغقيموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمجؿنيؼشوركمسيمػذاماظدوريمأغدؼيماظدر 

ضاااؿـمطاااؾمصقؿاااومبقـفاااوماظػااارقمتؾعاااىمومذبؿقساااوتمجغراصقاااي،م4اٌشاااورطيماديممؼاااؿؿمتؼلاااقؿماألغدؼااايم 

م.ؿنيدوريمعـمعرحؾذبؿقسيم

 .اظدورماظـوغلممإديمذبؿقسيؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾم 

تؼلااااؿماظػاااارقماظـؿوغقاااايماٌؿلػؾاااايمظؾاااادورماظـااااوغلماديمذبؿااااقسؿنيمجغااااراصقؿنيمتؾعااااىمصاااارقمطااااؾمممممم 

 .ذبؿقسيمدوريمعـمعرحؾؿنيموؼؿلػؾماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيماديماظدورماظـفوئل

ظؿقدؼااادم(موؿاااعم)متؾعاااىماظػااارقماألربعااايماٌؿلػؾااايماديماظااادورماظـفاااوئلمدوريمعاااـمعرحؾااايمواحااادةمممممم 

م.مرقماألربعيماألودي،مسيمعؽونمحيددمالحؼوبطؾماظدوريموترتقىماظػ

م:تعؾقؿاتًدوريًاؾـاذكات

 وحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـممم1996م–م1995عـمعقاظقدمموتؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾ 

 .والمؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾوتمسـدمبدءماٌؾوراةم،مالسؾوتماظػؽوتماألدغكمممم

 طوغقنماظـوغلمممبقـؿومم12وتلؿؿرماٌرحؾيماألوديمحؿكمغفوؼيمذفرم11اظـوذؽوتمسيماظشفرمالتؾدأمعؾورؼوتمدوريم 

 مم2011وتؼومماٌرحؾيماظـفوئقيمسيمذفرمغقلونممآذارمتؼومماٌرحؾيماظـوغقيمخاللمذفريمذؾوطمومممم

 سؾكمأنم.وآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرماظؿودعمالسؾيمصؼطمسؾكمضوئؿيمصرقماظـوذؽوتم،م20ؼلؿحمبؿلفقؾ 

مسؾؿومأنمأيم،مزيليمالسؾوتمجددمالحؼومإضوصيالسؾيمطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمم15هقيماظؼوئؿيماألوظقيمممم

م.مؼردمأزلفومضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمتصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموتلؿطقعماالغؿؼولمبدونمأيمذرطمالسؾيمالممم

 مم.جقائزمعودؼيمحيددػوماهودماظؾعؾيماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألوديؼؿؿمعـحم 

 تقضقحمدوريماظـوذؽوت 

 

2     1     3     4 
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ً:تؼيقؿًاجملؿقعات

 ألولاؾدورًا

4ًؿج3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿج2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿج1ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿجًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ًناـلاؾدورًاؾ

ً(2ًأولًوثاـلًثاـلًؿجً+1ًًأولًوثاـلًؿج)ً:ًؿجًأ

ً(4ًًًًأولًوثاـلًثاـلًؿجً+3ًًأولًوثاـلًؿج)ً:ؿجًب

ًؿجًبًًًًًًًًًًًًؿجًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً(:َؿعً)ًاؾدورًاؾـفائل

ًب+ًاألولًواؾناـلًؿـًاجملؿقعمنًأ

 
 

 :عؾكًؿيمقىًاحملاػظةًاؾلطقالت-ب

 (ـظامًبادارقؾ:ً)اؾشلالتًًبطقالتًاألذلالًو-1

ً(دـة15ًًٍتً)1998ًً–1997ًاؾالعلنًؿـًؿقاؾقدً

.مدـيمم15بطقظيماحملوصظيمظػؽيتماألذؾولمواظشؾالتممدونمالمإضوعيجيىمسؾكماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتم 

 .معـودؾيم وبوظطرؼؼيماظيتمتراػو

م:تعؾقؿاتًبطقالتًاألذلالًواؾشلالتًعؾكًؿيمقىًاحملاػظة

 م1998م–م1997ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدم 

 مبداؼيم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيبليمسددمعـمالسيبمصؽيماظصغورحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيممال 

 .السؾني(م10)اٌؾوراةمممم

 السؾنيمسؾكماألضؾمعـماظػرؼؼمخاللماٌؾوراةم،مأضؾمالسىمم10ؼطؾؼمغظوممبودورؼؾمسيمتؾؽماظؾطقالتممبشورطيم 

 .أربوعم3ربعمواحدموأطـرمالسىممممم

 .6،مبقـؿومتؾعىمصرقماظشؾالتمبوظؽرةمضقوسمم7ؽرةمضقوسمتؾعىمصرقماألذؾولمبوظ 

 تؾؽماظؾطقالتمظؾفونماظػـقي،موميؽـمسدممتطؾقؼمغظوممبودورؼؾمواالدؿعوغيمبالسؾنيمعـماظصغورممإضوعيؼذلكمتورؼخم 

 ٌـمؼرشىمعـماحملوصظوتمممم

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

1  2  3  4 1  2  3  4 

1  2  3  4 
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 علوبؼوتممبفوراتماظؾعؾيماظػردؼيمخاللمتؾؽماظؾطقالتمإضوعيتلؿطقعماظؾفونماظػـقيم 

 .ماظشؾالتمظػؽيتماألذؾولموم3×3بطقالتمخوصيمبممإضوعيماظػـقيسؾكماظؾفونم 

 ،اظشؾالتمعػؿقحيموشرلمربددةماظعددمألذؾولموظماالزلقياظؼقائؿم 

 ،ممجقائزموػداؼوم،محلىمرشؾيماظؾفونماظػـقيمأومبفداؼومعـماظشرطوتماظراسقي،مانموجدتمؼؿؿمعـحماظػرقماظػوئزةم 

 (ـظامًاْقينًبادؽت:)واؾصغرياتًؿفرجاـاتًاؾصغارً-2

ً(دـة13ًًٍتً)2000ًً–1999ًاؾالعلنًواؾالعلاتًؿـًؿقاؾقدً

 .ماظصغورمسؾكمعلؿقىماحملوصظوتم،موتؼقؿفوماظؾفونماظػـقي(معفرجوغوت)متؼومم 

 ،والمترتقىمظؾػرق.متقجدمبطقظيمعرطزؼيمسؾكمعلؿقىماظؼطرمظؿؾؽماظػؽيمال 

سدةمعفرجوغوتمعرطزؼيمأومذؾفمعرطزؼيمسؾكمعدارماظعومم،ممعفرجونمأومإضوعيميؽـمظؾفـيماٌقينمبودؽًماٌرطزؼيم 

 بعقدةمسـمحلوبماظـؿوئٍمواظذلتقى

م:اؾصغارًواؾصغرياتًعؾكًؿيمقىًاحملاػظة(ًؿفرجاـات)تعؾقؿات

 م2000م–م1999عـمعقاظقدمواظالسؾوتمؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيم 

 .السؾني(م10م)اٌؾوراةمممداؼيبمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسي 

 .السؾنيمسؾكماألضؾمعـماظػرؼؼمخاللماٌؾوراةم10ؼطؾؼمضوغقنماٌقينمبودؽًمسيمتؾؽماظؾطقالتممبشورطيم 

 ،مدؿم260وميؽـماظؾعىمسؾكماظلالتماٌرتػعيمسيمحولمسدممتقصرمدالتمسؾكمارتػوعمم5ؼؿؿماظؾعىمبوظؽرةمضقوسم 

 اظؾفـيماظػـقيمموؼػضؾممإديمإضوعؿفودغكمسيمطؾمربوصظيموؼذلكمهدؼدمدـقؼومحبدمأماٌفرجوغوتمعرتنيتؼوممتؾؽم 

 .وتؽقنمبقضًموعؽونمواحدمظؾصغورمواظصغرلات.مأنمتؽقنمأثـوءماظعطالتماٌدردقيممممم

م،معـماألصضؾمأنمتؼوممتؾؽماٌفرجوغوتمبشؽؾمدرؼعمؼقممأومؼقعنيموسؾكمسدةمعالسىمومبؽونمواحد 

 األغدؼيماٌشورطيمبلطـرمعـمصرؼؼمسيمتؾؽماظؾطقظي،مسؾكمأنمؼشوركماظالسىمبػرؼؼمواحدمصؼطمخاللممتلؿطقع 

ممممممممممأوماٌدارسماألخرىمسيمحولموجقدمماٌفرجونمطؿومميؽـمعشورطيمصرقماٌدارسماظؿعؾقؿقيماظؿكصصقيمظؽرةماظلؾيممم

 .غشوطمظؽرةماظلؾيممم

 ،وهؽقؿمتؾؽماٌؾورؼوتمبندارةبوظؼقوممميؽـمتؽؾقػماظالسؾنيمعـماظػؽوتماظلـقيم 

 اظرعقيمم–اظؿلدؼدمم)معلوبؼوتمبوٌفوراتماظػردؼيمظؾعؾيمخاللمتؾؽماٌفرجوغوت،مإضوعيتلؿطقعماظؾفونماظػـقيم 

 .وتؼدؼؿمجقائزمتشفقعقيمظؾػوئزؼـ(ماخل......اظؿـطقطماظلرؼعمم–اظلؾؿمم–ايرةمممم

 جقائزموػداؼو،مبشؽؾمعؿشوبفمحلىمرشؾيماظؾفونماظػـقيمأومتؼدؼؿمػداؼومعـماظشرطوتمماظػرقذيقعمؼؿؿمعـحم 

 م.موجدتمإناظراسقي،مممم

3ً×3ًًاؾمعؾقؿاتًاألدادقةًدإؼاؿةًبطقالتً

واظيتماسؿؿدتمعمخرامعـمضؾؾماالهودماظدوظلمظؽرةماظلؾيمطؿلوبؼيمرزلقيم،مصؼدمضومماالهودمم3×3غظرامألػؿقيمبطقالتم

اظلقريمظؽرةماظلؾيمبوسؿؿودمإضوعيمتؾؽماظؾطقالتمسـمررؼؼمتؽؾقػماألغدؼيمبوظؿـووبمسؾكمإضوعيمبطقالتمتؾؽماظعربلم

م.اٌلوبؼيموبػذلاتمزعـقيمربددةمعلؾؼو
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ًتعؾقؿاتًعاؿة

 .تؼومماظؾطقظيمبػذلةمضصرلةمتذلاوحمعـمؼقممواحدمإديمثالثيمأؼوممطقدمأضصك -1

لىماٌقاظقدممواظػؽوتماٌعؿؿدةمبوظالئقيماظداخؾقيماظلـقؼي،مظالهودمتؼومماظؾطقالتمألسؿورماظالسؾنيمواظالسؾوتمح -2

 .اظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي

 .ميؽـمدعٍمصؽؿنيمععمبعضفؿومسيمحولمسدممتقصرمسددامطوصقومعـماظػرقم -3

اٌعؿؿدمعـماالهودماظدوظلم،موخيؿورماظـوديماٌـظؿماظطرؼؼيماألغلىمعـماظطرقمم3×3ؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمل -4

واظيتمغرصؼفومظؽؿموػلمعقجقدةمأؼضومسؾكمعقضعم(ماألدودقيممأوماًػقػيمم–اظؽوعؾيم)مظقيماظـالثيماٌعؿؿدةماظدو

 .االهودماظلقريمظؽرةماظلؾيموسؾكمعقضعماالهودماظدوظل

 (.عشورطيمحرةمم–عدارسمم–أغدؼيم)مؼلؿحمبوٌشورطيمىؿقعماظػرقم -5

 .اظؾطقظيمسـمأربعيمعؾورؼوتؼؼؾمسددماٌؾورؼوتماظيتمدقؾعؾفومطؾمصرؼؼمخاللممال -6

 .ؼؿلظػمطؾمصرؼؼمعـمأربعيمالسؾني -7

 .ميؽـمظؾـوديمتـظقؿمعلوبؼوتمصردؼيمبوٌفوراتمسؾكمػوعشماظؾطقظيمدونمادؿقػوءمردقممإضوصقي -8

 .تطؾؼماظؾقائحماظداخؾقيمواالغضؾورقيممظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمتؾؽماظؾطقالت -9

لمسؾكمطشقفمأيمغودمبوٌشورطيمسيمتؾؽماظؾطقالتم،مإالممبقاصؼيمرزلقيمميؽـمأليمالسىمعلفؾمبشؽؾمرزلمال -10

 .عـمغودؼف

ًواجلاتًاؾـاديًأوًاُفةًاْـظؿة

م:ؼؾلمؼؿقجىمسؾكمطؾمغودمعـظؿمتلعنيمعو

ىـيمعـظؿيمظؾؾطقظي،متؼقممبوإلسدادمظؾؾطقظيموإصدارماظـظومماظعوممشلوموهدؼدماظطرؼؼيماٌعؿؿدةمظؾؿقؽقؿممتشؽقؾ -1

 .وإصدارمجداولماٌؾورؼوتمظؽوصيماٌراحؾ

دسقةماألغدؼيمواظػرقماٌكؿؾػيمواظالسؾنيمظؾؿشورطيمإعومبشؽؾمعؾوذرمسـمررؼؼماٌرادالتمأومسـمررؼؼماإلسالنمم -2

 .ػوماظـودي،مواظؾفـيماٌـظؿيبوظقدوئؾماظيتمحيدد

 .هدؼدماظػؽوتماظعؿرؼيماظيتمدؿشوركمبوظؾطقظيمواسؿؿودػومواظؿلطدمعـمعطوبؼيماظالسؾنيماٌشورطنيمظؾؿقاظقدماٌعؿؿدة -3

 .هدؼدمردقمماالذذلاكمظؾػرقمأوماظالسؾني -4

ثيمأضعوفمسددماٌالسىمؼؿؽػؾماظـوديماٌـظؿمبلجقرمايؽومموؼؿؿمدسقةمسددمعـمايؽوممظؾلوحيمواظطووظيمؼؾؾغمثال -5

 .اظيتمدؿؼوممسؾقفوماظؾطقظي

 تؿؿمدسقةمايؽومموعشرفمحؽوممواحدمسـمررؼؼماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتم -6
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 .ؼؼقممعشرفمايؽوممبؿعقنيمحؽومماظلوحيمواظطووظيمسؾكمعدارمعؾورؼوتماظؾطقظيموؼعوعؾمعودؼومععوعؾيمايؽؿ -7

 .محلىمسددماٌؾورؼوتماظيتمؼؼقدػومايؽؿسـماظققمماظقاحدموظقسممبؿعرصفهددمأجقرمايؽوممم -8

م12ؼؼقمماظـوديماٌـظؿمبؿلعنيمطوصيماظؿففقزاتماظػـقيماظالزعيمعـمطراتمودوسوتمتقضقًموأوراقمتلفقؾموأجفزةم -9

 .ىؿقعماظالسؾنيماٌشورطني(مدبؾمصقسم)مثوغقيمإنموجدتمبوإلضوصيمظؼؿصونمبقجفنيم

 .وإذاسيماظـؿوئٍمأوالمبلولتلعنيمإذاسيمداخؾقيممظؿلفقؾمتقصقؾماٌعؾقعوتم -10

 .تلعنيمظقحيمحوئطقيمؼدرجمسؾقفومجدولماٌؾورؼوتموتقضقؿفوموغؿوئففوموترتقىماظػرقم -11

 .تؼررهماظؾفـيماٌـظؿيمظؾؾطقظيمتلعنيمجقائزمسقـقيمأومعودؼيمظؾػوئزؼـماألوائؾمحلىمعو -12

ًحؼققًاؾـاديًأوًاُفةًاْـظؿة

 .ظؾـوديمحرؼيمإصدارماٌطؾقسوتماظدسوئقيماٌكؿؾػيمظؾؾطقظيمواسؿؿودمودوئؾماظدسوؼيمواإلسالنماظيتمؼراػومعـودؾي -1

حيؼمظؾـوديمأوماىفيماٌـظؿيموضعماإلسالغوتماٌكؿؾػيمظؾشرطوتماظراسقيمواٌشورطيمبلحداثماظؾطقظيمخاللمأؼومماظؾطقظيم -2

 .مؼؿعورضمععماألغظؿيماظعوعيمظـوديمأومعؽونمإضوعيماظؾطقظيمومبومالؼؿعورضمععمسؼقدموذروطماإلسالنمسيمام،ممبومال

ؼؿعورضمععماظؼقاغنيمواألغظؿيممظؾففيماٌـظؿيمايؼمبؿلؿقيماظؾطقظيمأومجقائزػومبلزلوءماظشرطوتماظراسقي،ومبومال -3

م.اٌعؿقلمبفومبفذاماظشلن

 .مؼعقدمظؾـوديمأوماىفيماٌـظؿيمطوصيماظقارداتمعـماظرسوؼيمواإلسالن -4

وأؼيموارداتمأخرىمظؾؾطقظيمعـمتدلسوتمأومبطوضوتماظدخقلمأومسوئداتم.موارداتمردقمماذذلاكماظػرقمواظالسؾني -5

 .اىقائزماٌؼدعيمظؾفؿفقر

ظؾـوديمأوماىفيماظيتمتدؼرمعؽونمإضوعيماظؾطقظيمتؽؾقػمأحدماٌلؿـؿرؼـمأوماظشرطوتمبنضوعيمتؾؽماظؾطقظيمسؾكممميؽـ -6

 .عالسؾفومظؼوءمعؼوبؾمعوديمضؿـمسؼدمضوغقغلموحلىماألغظؿيماٌوظقيماٌعؿؿدة
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ً
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 يشروع حطىير بطىالث انفئبث انعًريت 
بعدمدراديمواضعماظػؽوتماظعؿرؼيمدقاءمعـمحقٌماألسدادماٌؿورديمظؾعؾيمودراديمواضعماألغدؼيمودرلماظؿؿورؼـمصقفومظؿؾؽم

ماظػـقيمبوالهودم ماظلؾيمبؿؽؾقػماًؾرلماألجـيبمتونمدؾودققػمواظدائرة اظػؽوتم،مضومماالهودماظعربلماظلقريمظؽرة

بنجراءمدراديمذوعؾيموتؼدؼؿماالضذلاحوتمظؿطقؼرماظعؿؾمبؿؾؽماظػؽوتمعـمحقٌماظؿـظقؿمواظؿدرؼىموتطقؼرمررؼؼيمإجراءم

معلوبؼوتفومظالدؿػودةمعـمأطدلمسددمعـمػمالءماظالسؾنيموإسطوءمصرصمأطدلمظالسؾنيمظؾؿشورطيماظػعوظيمسيماٌؾورؼوت

وبدأمذظؽمسيممتدرقبًتؾؽًاؾػكاتًوتـظقؿًاؾعؿؾًالًاألـدقةوؼدًدارتًتؾؽًاّطةًاـوقنًاألولًفقًتطققرًررقًم

مبشؽؾمعؽـػموحبصصم مدعشؼموحؾىموتدرؼؾفؿ مبلغدؼي مظالسؾنيماٌؿقزؼـ ماظؿدرؼؾقي مبنحداثماٌراطز صصؾماظصقػم

متدرؼىمتؾؽم مأدوظقىموررق مسـ معؿطقرة مصقرة مضدعقا مبنذرافماٌدربنيماألجوغىماظؾذؼـ موعلوئقي مصؾوحقي تدرؼؾقي

موغؼؾ ماظػؽوت مذظؽ ماظؿفوربممإديقا متؾؽ مغؼؾقا موبوظؿوظل ماظؿؿورؼـ متؾؽ محضروا ماظؾذؼـ مواٌؿطقسني ماٌلوسدؼـ اٌدربني

م.أغدؼؿفؿموالسؾقفؿممإدياىدؼدةم

ماٌدردلممبراضؾيموتـظقؿماظعؿؾماظؿدرؼيبمظؾػؽوتماظصغرلةمم بعدمذظؽمبدأتماٌرحؾيماظـوغقيمعـماٌشروعمععمبدءماٌقدؿ

ظؾزؼوراتمواإلذرافمسؾكماظؿؿورؼـمظؾؿدربنيماألجوغىمبعددمعـماحملوصظوتم،مودؿـؿفلممداخؾماألغدؼيمضؿـمبرغوعٍ

ممتورؼـم موإجراء مواظـدؼي متؾؽماظػرق معـ ماٌقػقبنيمواٌؿؿقزؼـ مرسوؼي معرحؾي مايوظلمظؿؾدأ ماظعوم مسيمأواخر تؾؽماٌرحؾي

ـمإعؽوغقوتمأطدلمسددمعـفؿمعلؿؼؾالمعؽـػيموعلؿؿرةمشلؿمإلسدادػؿموتلدقلفؿمبشؽؾمسؾؿلموصققحمظالدؿػودةماظػعوظيمع

م.سيمعـؿكؾوتـوماظقرـقي

مبومخيدممػدفماالدؿػودةمعـماظطوضوتممأؿاًاْـوكًاؾناـلًؿـًاْشروعًػؽانًدرادةًوتطققرًاْيابؼاتًؾؾػكاتًاؾعؿرقةم

لموضعمضقاغنيماٌقجقدةموتطقؼرماظالسؾنيمدقاءمعـمحقٌمررؼؼيمإجراءماٌلوبؼوتموأسؿورماظالسؾنيماٌشورطنيمأومعـمخال

مؼلتلمعؾكصمم‘خوصيممبؾورؼوتمتؾؽماظػؽوتمدبدممػدفمسدممايدمعـمعقاػىموروضوتماظالسؾنيم مصقؿو مظؽؿ وغؼدم

عشروعمعلوبؼوتمتؾؽماظػؽوتمظؿؼدؼؿماضذلاحوتؽؿمدقاءمعـمحقٌماظصعقبوتمأومعـمحقٌمدراديمإعؽوغقيمتعدؼؾمبعضم

م.األغظؿيمواظؼقاغنيمظؿـػقذمتؾؽماظؿفربيماٌؼذلحي

ًصًؿشروعًؿيابؼاتًاؾػكاتًاؾعؿرقةؿؾى

 إذراكماطدلمسددمعـماظالسؾنيمبوٌلوبؼوتموزؼودةمسددماظػرقماٌشورطيمواظػؽوتماظعؿرؼيمعـمخاللم 

دـيمطؾمواحدةمعـفومصؽيمعلؿؼؾيمم15م–م14م–م13م–م12زؼودةمسددماظػؽوتمحبقٌمتصؾحماظػؽوتمعـمأسؿورم -1

 .بوإلضوصيمظػؽيتماظشؾوبمواظـوذؽني

 .مبشورطيماٌدارسماًوصيمظؿعؾقؿمطرةماظلؾيمبوظؾطقالتمبالسؾقفوماٌـؿلؾنيمشلواظلؿوحم -2

زؼودةمسددماٌؾورؼوتمسـمررؼؼمزؼودةمسددماظػرقمبوظلؿوحممبشورطيمأطـرمعـمصرؼؼمعـماظـوديماظقاحدموعشورطيمصرقم -3

 .ماٌدارسماظؿعؾقؿقيمواٌدارسماًوصي

 السؾنيموسدمماظلػرمٌـورؼمبعقدةمإضوعيماٌؾورؼوتمضؿـماٌـورؼمظؿلفقؾمعشورطيماظ -4

إضوعيماظؾطقالتمىؿقعماظػؽوتماظعؿرؼيمضؿـماحملوصظيماظقاحدةمأومضؿمربوصظؿنيمأومثالثيمسؾكماألطـرمعؿؼوربنيم -5

 .جغراصقومععمبعضفؿمسيمحولمضؾيمسددماظػرقماٌشورطي

 .إضوعيمدورمغفوئلمظؾػرقماظػوئزةمعـمطؾمربوصظيمأومذبؿقسيمربوصظوت -6

 .ضؿـمضوئؿيمؼرصعفوماظـوديمسؾكمرؾىماذذلاكموؼدصعمردقمماٌشورطيموضقؿيمبطوضوتماظالسؾنيؼشوركماظالسىم -7

طؿومتؾعىماظػرقمضؿـمأغظؿيموضقاغنيمإضوصقيمتؿقحماالدؿػودةمعـمضدراتماظالسؾنيموسدممايدمعـفومسـمررؼؼمعـعممممم

م.عؿرؼيماظصغرلةظعىمدصوعماٌـطؼيممبوإلضوصيمإلذراكمذيقعماظالسؾنيمبوٌؾوراةمسيماظػؽوتماظ

ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً



 
64 

 3122-3121نهًىسى   فاالحرتاَشبط جلنت 

 3123-3122وخطت انعًم نهًىسى 

 

 جلنت االحرتاف االحتبد انريبضي انعبو اننبظًت نعًم انصبدرة عٍ  قراراث وانخعبييىان

 3121/3122خالل يىسى 

 

 خالصةًاؾلالغ تارقخًاؾلالغ رؼؿًاؾلالغ م

م/ضرار/2074 1

 

أومعلؿعقديماىـلقيمحوعؾلماشلقؼيم(ماٌغذلبني)مؼعوعؾمطوصيمحوعؾلماىـلقيماظلقرؼيم 22/9/2010

 .اظلقرياظلقرؼيمععوعؾيماظالسىم

 .اظـظومواإلدارؼنيمحلىممعراضؾيمسؼقدماالحذلافماٌقضعيمبنيماألغدؼيمواظالسؾني 2/11/2010 /تعؿقؿم/مت.م.د/253 2

 

 3121/3122انبالغبث وانخعبييى انصبدرة عٍ جلنت االحرتاف انفرعيت خالل يىسى 
 

 خالصةًاؾلالغ تارقخًاؾلالغ رؼؿًاؾلالغ م

 .إتالؽ إداساخ األٗذ٣ح تؼذّ جٞاص اُرلاٝض أُثاؽش ٓغ اُالػث٤ٖ اُغاس٣ح ػوٞدْٛ  21/8/1222 646 1

ظشٝسج ذصل٤ح اُذوٞم أُاد٣ح ُج٤ٔغ الػث٢ ًٝٞادس اُغِح در٠ ٓٞػذ أهصاٙ  21/8/1222 686 2

5/6/1222 . 

إػالّ االذذاد اُغٞس١ ٌُشج اُغِح تأعٔاء اُالػث٤ٖ اُشاؿثح إداساخ أٗذ٣رْٜ  26/8/1222 685 3

 .تئػاسذْٜ 

ْ ٓغ اٗرٜاء إػالّ االذذاد اُغٞس١ ٌُشج اُغِح تأعٔاء اُالػث٤ٖ أُ٘ر٤ٜح ػوٞدٛ 26/8/1222 686 4

 .  1226/1222ٓٞعْ 

5 

 
إتالؽ أٗذ٣ح دٝس١ أُذرشك٤ٖ تؼذّ أدو٤ح اُالػث٤ٖ األجاٗة أُ٘ر٤ٜح ػوٞدْٛ ٓٞعْ  12/8/1222 688

ٖٓ اُرؼاهذ ٓثاؽشج ٓغ ٗاد١ ثا٢ٗ ك٢ عٞس٣ا ُِٔٞعْ  1226/1222

1222/1222 . 

ٝاألجٜضج اُل٤٘ح ٝاإلداس٣ح ظشٝسج اُرأ٤ٖٓ اُصذ٢ اُؾآَ ػ٠ِ ج٤ٔغ اُالػث٤ٖ  12/8/1222 662 6

 .ٝاُذٌاّ د٤ث تاخ إُضا٤ٓاً 

ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح ج٤ٔغ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع  6/22/1222 23 7

 .أُا٤ُح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػث٤ٖ ٝاألٗذ٣ح 

8 58 

 

اع ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح ج٤ٔغ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظ 28/22/1222

 .أُا٤ُح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػث٤ٖ ٝاألٗذ٣ح 

ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح ج٤ٔغ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع  16/22/1222 66 9

 .أُا٤ُح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػث٤ٖ ٝاألٗذ٣ح 

ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح ج٤ٔغ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع  2/22/1222 226 11

 .أُا٤ُح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػث٤ٖ ٝاألٗذ٣ح 

إسكام اعْ ٤ًَٝ اُالػة ٝسهْ سخصرٚ ك٢ أ١ غِة ٝث٤وح ذ٘اصٍ د٤ُٝح ُالػث٤ٖ  22/21/1222 152 11

 .أُذرشك٤ٖ األجاٗة اُز٣ٖ ذٞدٕٝ اُرؼاهذ ٓؼْٜ 

 . 6/1/1222األجاٗة در٠ ذاس٣خ  ٖذثث٤د اُالػث٤ 4/2/1222 338 12

 ذأج٤َ اُ٘ظش تذاالخ اُالػة أُ٘لي ُؼذّ صذٝس اُرؼ٤ِٔاخ هثَ تذا٣ح أُٞعْ اُذا٢ُ 22/2/1222 356 13
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 3121/3122وهنبيت يىسى 3112/3121انقضبيب انيت مت يعبجلخهب يٍ قبم جلنت االحرتاف ملىسى 

 
ًاْعاُةًدلبًاؾشؽقىًاؾشاؽقةًًاُفةًاْشمؽكًعؾقفاًاُفةًم

1ً 

 ٗاد١ اُٞثثح

 /اُالػثٕٞ/

 ٓذٔذ ٓ٘صٞس اُغثاػ٢ 

 ه٤صش ػثٞد 

 ػثٞد ع٤ِْ

 

 ٓغرذواخ ٓا٤ُح

 ٓرشأًح 

 

ذٔد أُؼاُجح توثط ٓغرذواخ 

 :اُالػث٤ٖ تؼذ اإلجشاءاخ

 .ذٞج٤ٚ ًرة سع٤ٔح ُِ٘اد١ -2

اجرٔاع اُالػث٤ٖ ٓغ اُغ٤ذ سئ٤ظ  -1

االذذاد اُغٞس١ ٌُشج اُغِح ك٢ 

ٓوش االذذاد تذٓؾن ٝأ٤ٖٓ عش 

 .ُج٘ح االدرشاف تذٔص 

ذٞاصَ أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف  -3

ُِٔؼاُجح ٓغ سئ٤ظ ٗاد١ اُٞثثح 

 .ٝاُرغ٣ٞح

2ً 

 ٗاد١ اُٞثثح

 

 ٛٔاّ اُث٢٘

 

ٝجٞد ٓغرذواخ  

 ٓا٤ُح ٓرشأًح

 

أُغرذواخ ذٔد أُؼاُجح توثط 

 :أُاد٣ح ُالػة تؼذ اإلجشاءاخ 

اجرٔاع اُالػة ٓغ أ٤ٖٓ عش ُج٘ح  -2

 .االدرشاف 

ذٞج٤ٚ ًراب سع٢ٔ ُ٘اد١ اُٞثثح  -1

 ٝاُشد ػ٠ِ 

اهرطاع ٓغرذواخ اُالػة ٖٓ  -3

اُؼائذاخ أُا٤ُح ُِ٘اد١ ُذٟ اذذاد 

 اُغِح

3ً 

 

 

 

 ٗاد١ ذؾش٣ٖ

  (٣آٖ د٤ذس)

  -عآش د٘ٞٗٚ

  –إ٣اد ٣ٞعق 

 ٓذٔذ ِٓذْ

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

 ٓرشأًح

 

ٖٓ خالٍ  /4-3/ُِث٘ذ٣ٖ ذٔد أُؼاُجح

اجرٔاع ٓ٘ذٝب  ٗاد١ ذؾش٣ٖ اُش٣اظ٢ 

ػعٞ ُج٘ح االدرشاف  –اُالػث٤ٖ  –

ٝد٤ذ ػشكاخ ٝهذ ذْ اُرٞصَ الذلام 

ٝد١ ت٤ٖ اُج٤ٔغ ٝذغ٣ٞح األٓٞس 

 أصٞالً   أُاد٣ح

4ً 

– اُالػث٤ٖ صاُخ ٓض٣ي 

عٞٓش  -ٓذٔذ دجاس

 خٞس١

 

كشض ػوٞتاخ  ػ٠ِ 

 اُالػث٤ٖ

5ً 

 ٗاد١ ا٤ُشٓٞى

 

 أُذسب 

 ػالء جٞخٚ ج٢

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

 ٓرشأًح

 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح 

ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع 

ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح 

أُٞجٞدج ُ٘اد١ ا٤ُشٓٞى ك٢  اذذاد 

 .ًشج اُغِح 

 

6ً 

 االذذادٗاد١ 

 

 –اُالػث٤ٖ إ٣اد ج٤ال٢ٗ 

أٗظ -ٓذٔذ ًذاغ

 ؽؼثإ

 

ٝجٞد ٓغرذواخ  

 ٓا٤ُح ٓرشأًح

 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ػوذ اجرٔاع 

اُالػث٤ٖ  –ت٤ٖ ٓ٘ذٝب ٗاد١ االذذاد 

ٓغ أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف ٝاُٞصٍٞ 

الذلام ٝد١ تذ٤ث ذْ ذغ٣ٞح األٓٞس 

أُاد٣ح ٝدغٜٔا ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح 

 .ُ٘اد١ االذذاد ُذٟ اذذاد اُغِح 

 

 



 
66 

– اُالػث٤ٖ دغ٤ٖ اُذاج  ٗاد١ اُط٤ِؼح7ً

 -دٌْ اُؼاؽن

ٓذٔذ  -عؼذ١ اُثشاص١

  -اُذاج

أٓجذ  –تاعَ أتٞ غٞم 

  –غ٤لٞس 

 ػثذ اُذ٤ٔذ ػٌاػ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

 ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  

ٝذغ٣ٞح األٓش تاُرٞاصَ ت٤ٖ اُالػث٤ٖ 

ٓغ دغٖ اُطشٕ ٝػعٞ ٓجِظ اإلداسج 

أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف د٤ث ذْ 

ذٞص٣غ اُؼائذاخ أُا٤ُح ُ٘اد١ اُط٤ِؼح 

ُذٟ اذذاد اُغِح ػ٠ِ اُالػث٤ٖ تٔؼ٤اس 

ُر٘اعة ُؼذّ ًلا٣ح اُؼائذاخ اُ٘غثح ٝا

 .ُٔغرذواخ اُالػث٤ٖ 

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  أُذسب ػالء جٞخٚ ج٢  اُذش٣ح ٗاد8ً١

 ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح 

ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع 

ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح 

ُذٟ اذذاد  أُٞجٞدج ُ٘اد١ اُذش٣ح 

 اُغِح

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  أُذسب دغ٤ٖ هشٓٚ ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش 9ً

 ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح 

ٝاُرٞصَ  ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع 

ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح 

ُذٟ اذذاد  أُٞجٞدج ُ٘اد١ اُ٘ٞاػ٢ 

 اُغِح

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  أُذسب ٓاصٕ ذاج اُذ٣ٖ ٗاد١ اُذش٣ح10ً

 ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح 

ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع 

ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح 

ُذٟ اذذاد أُٞجٞدج ُ٘اد١ اُذش٣ح 

 اُغِح

 

 ٗاد١ ًلش ذخاس11ًْ٣

 

 ٓذٔذاُثاػ

 اُالػة ٓذٔذ اُثاػ

 

 

 ٗاد١ ًلش ذخاس٣ْ

 

 غِة ٝث٤وح اٗرواٍ 

 

 

 ت٤إ ٝاهغ اُالػة

ذٔد أُؼاُجح  ترثث٤د اُالػة ُصاُخ 

ٗاد١ ًلش ذخاس٣ْ اعر٘اداً ُصذح 

اُثثٞذ٤اخ أُوذٓح ٖٓ اُ٘اد١ دغة 

األٗظٔح أُؼٍٔٞ تٜا ُذٟ االذذاد 

 اُش٣اظ٢ اُؼاّ ٝاذذاد ًشج اُغِح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ غ٢ اُؾٌٟٞ  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح اُالػة ٣اعش ٤ً٘لاذ٢ ٗاد١ اُٞدذج 12ً

ُروذ٣ْ ٗاد١ اُٞدذج اُثثٞذ٤اخ اُالصٓح 

اُر٢ ذؤًذ هثط اُالػة ُٔغرذواذٚ 

 أُا٤ُح 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح اُالػة ؽاد١ ُثظ ٗاد١ اُٞدذج13ً

ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع 

ح ٓغرذواخ اُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُ

 ُذٟ اذذاد اُغِح ُ٘اد١ اُٞدذج 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  اُالػة ع٤ٔش دهظ ٗاد١ االذذاد14ً

 ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح 

ٖٝٓ ثْ غ٢ اُؾٌٟٞ ُرجذ٣ذ ػوذ 

 اُالػة ٓغ اُ٘اد١ ألستغ ع٘ٞاخ هادٓح 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ػوذ اجرٔاع  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح اُالػة ٓذٔذ اُؾا٢ٓ ٗاد١ اُذش٣ح15ً

ت٤ٖ ٓ٘ذٝب ٗاد١ اُذش٣ح ٝاُالػة ٝ 

أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف ٖٝٓ ثْ 

اُرٞصَ الذلام ٓاد١ ٝاهرطاع دصح 

اُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح  ُ٘اد١ 

 ُذٟ اذذاد اُغِحاُذش٣ح 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  أع٤ذ ًاُٞ  ٗاد١ اُٞدذج16ً

 ٓرشأًح

ٌُرة اُشع٤ٔح ذٔد أُؼاُجح ترٞج٤ٚ ا

أصٞالً ٝاهرطاع أُثِؾ أُخصص 

ُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُا٤ُح ُ٘اد١ 

 اُٞدذج ُذٟ اذذاد ًشج اُغِح
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غ /ٗاد١ اُٞدذج ع17ً

االذذاد اُش٣اظ٢ 

 اُؼاّ

ذغذ٣ذ ٓثِؾ  ٗاد١ هاع٤ٕٞ 

ط .152222ٍ

ُواء اٗرواٍ 

اُالػة ػٔاد 

 دغة هللا

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اُشد ػ٠ِ 

غ االذذاد /اٌُرة تؾٌَ أص٢ُٞ ع

اُش٣اظ٢ اُؼاّ ٝاجرٔاع اُغ٤ذ سئ٤ظ 

االذذاد ٓغ سئ٤ظ ٗاد١ اُٞدذج ٝػعٞ 

إداسج ٗاد١ هاع٤ٕٞ ٓؾشف اُغِح 

ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح ٝذثث٤د اُالػة ػ٠ِ 

 ه٤ٞد ٗاد١ هاع٤ٕٞ 

ٓغرذواخ ٓا٤ُح  اُالػة ا٣ْٜ ٓذ٢ٗ ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش18ً

شأًح ػٖ ٓر

ٓٞعْ 

1228/1226 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ دلع اُؾٌٟٞ 

ٖٓ اُالئذح / خ-3-26/ػٔالً تأُادج 

 اُذاخ٤ِح ُ٘ظاّ االدرشاف

اُالػة ٓذٔذ سا٢ٓ  ٗاد١ ًلش ذخاس19ًْ٣

 اُؼغ٢ِ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

ٓرشأًح ٝسؿثح 

اُالػة تلغخ 

 اُؼوذ

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذٞج٤ٚ ًراب 

إداسج /ُؼوذ اجرٔاع ٓغ  ُلشع ادُة

/ اُِج٘ح اُل٤٘ح–اُالػة  -اُ٘اد١

ُِرغ٣ٞح ٝت٘اًء ػ٤ِٚ ذْ اُرٞصَ إ٠ُ 

اذلام ٝد١ ٝاعرٔشاس اُالػة ٖٓ 

 اُ٘اد١

 ٗاد١ اٌُشآح20ً

 ٗاد١ اٌُشآح

 ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش

 ٓذٔذ ٗٞس كع٤ِح

اُشؿثح تلغخ ػوذ 

اُالػة ٝاٗرواُٚ 

أصٞالً ُ٘اد١ 

 شاُ٘ٞاػ٤

 –ػوذ اجرٔاع ت٤ٖ ٓ٘ذٝب اٌُشآح  ذْ

أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف  -اُ٘ٞاػ٤ش

ٝاُرٞصَ ُِٔٞاكوح ػ٠ِ اٗرواٍ اُالػة 

تٔٞاكوح اُ٘اد٤٣ٖ ٝذغذ٣ذ ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش 

 اٌُشآح ٓثِؾ ٓا٢ُ ُواء رُي ١ُ٘اد

اُشؿثح تاُرؼاهذ ٓغ  ٗاد١ ٓذشدج -21ً

اُالػة ك٤ِ٤ة 

ص٤ِثا ٣ذَٔ ٣ٞٛح 

ُث٘ا٤ٗح ٝع٘ذ 

إهآح ك٢ ٓذ٣٘ح 

ٓذشدج ًالػة 

 عٞس١

ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػ٠ِ 

اُرؼاهذ ٓؼٚ ًالػة عٞس١ ٝك٢ داٍ 

اُشؿثح إجشاء ػوذ ُٚ ًالػة أج٘ث٢ 

 دصشاً 

ًٝاُح ذ٤ْ ٣ٞٗر٢  ٗاد١ ذؾش22ًٖ٣

 األٓش٤ٌ٣ح

ذغذ٣ذ ػُٔٞح اُالػة 

 ٓش٢ٌ٣ تشٗرظاأل

ذْ إسعاٍ ًراب ُ٘اد١ ذؾش٣ٖ ُِرغذ٣ذ 

ٝذْ ٓؼاُجح األٓش ت٤ٖ اُ٘اد١ ٤ًَٝٝ 

 اُالػة 

 اُالػة األٓش23ً٢ٌ٣

 ERIC DERILL 

ٓـادسج اُ٘اد١ دٕٝ  ٗاد١ اُجالء

ٓٞاكوح سؿْ 

اسذثاغٚ تؼوذ 

 سع٢ٔ

ٓخاغثح االذذاد ا٥ع١ٞ٤ تؼذّ  ذٔد

اُغٔاح تاٗرواٍ اُالػة السذثاغٚ تؼوذ 

ٓغ ٗاد١ اُجالء ٝٓـادسذٚ دٕٝ ٓٞاكوح 

اُ٘اد١ ٝهذ ذْ ذغ٣ٞح األٓش ت٤ٖ اُ٘اد١ 

 ٤ًَٝٝ اُالػة تؾٌَ ٝد١

 ةاعرثذاٍ اُالػ ٗاد١ اُٞثثح -24ً

األج٘ث٢ خاسج 

 أُذج أُذذدج

ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػ٠ِ 

ذاٍ اٗغجآاً ٓغ اُثالؿاخ االعرث

 اُ٘اظٔح العرثذاٍ اُالػث٤ٖ 

إظاكح اُالػة ك٤ٌ٤ٖ  ٗاد١ ا٤ُشٓٞى -25ً

غٞج٤ٌإ ػ٠ِ 

اُِٞائخ االع٤ٔح 

ُٔٞعْ 

1222/1222 

ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػ٠ِ 

اإلظاكح ُٔؾاسًرٚ ٓغ ٗاد١ ًلش 

 ذخاس٣ْ ُ٘لظ أُٞعْ

اُالػث٤ٖ س٣اض  إ٣واف ٗاد١ هاع٤ٕٞ -26ً

ػ٢ِ /ؽٔظ 

اُؾط٢ ٝكغخ 

ػوٞدٛٔا تغثة 

ذٌشاس أُخاُلاخ 

ٝذذ٢ٗ ٓغرٞاْٛ 

سؿْ ذٞج٤ٚ إٗزاس 

 ٜٗائ٢ ُْٜ 

ذٔد أُؼاُجح تأُصادهح ػ٠ِ ًراب 

ٗاد١ هاع٤ٕٞ ُؼذّ اػرشاض اُالػث٤ٖ 

ػ٤ِٚ تؾٌَ خط٢ خالٍ أُذج اُوا٤ٗٞٗح 

اُالصٓح أصٞالً ٝكن هإٗٞ االدرشاف 

 ٕ االٗزاساخٝذٞه٤ؼْٜ ػ٠ِ ٓعٔٞ
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ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  اُالػثح س٢ٗٝ ؿثاػ ٗاد١ اُل٤ذاء27ً

ٝغِة كغخ 

 ػوذٛا

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذٞج٤ٚ ًراب 

إداسج /ُلشع دٓؾن ُؼوذ اجرٔاع ٓغ 

/ اُِج٘ح اُل٤٘ح–اُالػثح  -اُ٘اد١

ُِرغ٣ٞح ٝت٘اًء ػ٤ِٚ ذْ ٓٞاكاذ٘ا تاُشد 

 اُالصّ أصٞالً 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح ٗٞسط ًشد١ ٗاد١ اُٞدذج28ً

ٝهذ ذْ أُصادهح ػ٠ِ غ٢ اُؾٌٟٞ ٖٓ 

اُؾن أُاد١ ُؼذّ ٓشاجؼح اُالػة 

سئ٤ظ ٗاد١ اُٞدذج تاُشؿْ ٖٓ دػٞذٚ 

ألًثش ٖٓ ٓشج ٓغ أدو٤ح اُالػة 

تاالٗرواٍ ُِ٘اد١ اُز١ ٣شؿة ُؼذّ سكؼٚ 

 ك٢ اُِٞائخ االع٤ٔح ُ٘اد١ اُٞدذج

كغخ ػوذ أُذسب ًشٙ  د١ ٓذشدج ٗا 29ً

ت٤د غٞت٢ 

 تاُرشاظ٢

ذٔد أُٞاكوح ػ٠ِ كغخ اُؼوذ تؼذ 

االغالع ػ٠ِ ٓذعش جِغح ٓجِظ 

 اإلداسج ٝاػرزاس أُذسب اُخط٢

اعرلغاس دٍٞ إؽشاى  ٗاد١ ٓذشدج 30ً

اُالػة األج٘ث٢ 

خالٍ أُشادَ 

اُثالثح أُرثو٤ح 

 ٖٓ إ٣اب اُذٝس١

إٕ ٣رْ ػذّ أُٞاكوح ػ٠ِ إؽشاًٚ ػ٠ِ 

اُغٔاح ُٚ تاألدٝاس اُٜ٘ائ٤ح تذالً ٖٓ 

 اُالػة ك٤ِ٤ة ص٤ِثا

اُالػة األج٘ث٢ عا٢ٗ  ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش31ً

 اٝجثاسا

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذغ٣ٞح ٓا٤ُح  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح

 غ ٤ًَٝ اُالػة/اذلن ػ٤ِٜا اُطشك٤ٖ ع

اُالػة األج٘ث٢ ؽاد١  ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش32ً

أًثش ٖٓ )أتٞ عاسج 

 (ؽٌٟٞ

ذْ ذٞج٤ٚ اٌُرة اُشع٤ٔح ٌُ٘ٚ ُْ ٣رْ  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح

اُرجاٝب تذجح ػذّ ذٞكش اُغ٤ُٞح 

أُا٤ُح ٖٝٓ ثْ ذْ ذثشئح رٓح اُ٘اد١ 

ذجاٙ اُالػة ٝٓٞاكاذ٘ا تصٞسج ػٖ 

 تشاءج اُزٓح

ٓذٔذ ٗٞس : اُالػث٤ٖ  ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش33ً

كشاط  –كع٤ِٚ 

تاعَ أتٞ  –ٓذٝس 

 غٞم 

ذْ ذٞج٤ٚ اٌُرة اُشع٤ٔح ٌُ٘ٚ ُْ ٣رْ  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح

اُرجاٝب تذجح ػذّ ذٞكش اُغ٤ُٞح 

 أُا٤ُح ٓغ اعرٔشاس اُالػث٤ٖ تاُِؼة

اعرلغاس دٍٞ اُغٔاح  ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش 34ً

تاعرثذاٍ الػة 

أج٘ث٢ تثا٢ٗ 

خاسج أُذج 

 أُذذدج

أُٞاكوح ػ٠ِ ٓعٕٔٞ اٌُراب  ػذّ

ػٔالً تاُثالؿاخ اُ٘اظٔح العرثذاٍ 

 اُالػث٤ٖ األجاٗة

ؽٌٟٞ جٔاػ٤ح أ٠ُٝ   ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش35ً

ٖٓ اُالػث٤ٖ ػآش 

ػثذ  –ٓؾ٘رق 

 –اُذ٤ٔذ ػٌاػ 

 -ٓذٔذ كع٤ِح

 -عا٢ٓ اُصذٖ

ٓذٔذ  -ادٔذ ٓذٔذ

تاعَ أتٞ  -د٣ش١

 غٞم

أُؼاُجح تئسعاٍ ًراب سع٢ٔ ُْ  ذٔد ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح

٣رْ اُشد ػ٤ِٚ ٓغ اعرٔشاس اُالػث٤ٖ 

تأُؾاسًح تذجح ػذّ ٝجٞد ع٤ُٞح 

 ٓا٤ُح 

ؽٌٟٞ جٔاػ٤ح ثا٤ٗح ٖٓ  ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش36ً

اُالػث٤ٖ  ػآش 

ػثذ  –ٓؾ٘رق 

 –اُذ٤ٔذ ػٌاػ 

 -ٓذٔذ كع٤ِح

 -عا٢ٓ اُصذٖ

ٓذٔذ  -ادٔذ ٓذٔذ

تاعَ أتٞ  -د٣ش١

 غٞم

ذٔد أُؼاُجح تئسعاٍ ًراب سع٢ٔ ُْ  ٤ح ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ

٣رْ اُشد ػ٤ِٚ ٓغ اعرٔشاس اُالػث٤ٖ 

تأُؾاسًح تذجح ػذّ ٝجٞد ع٤ُٞح 

 ٓا٤ُح
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ؽٌٟٞ اُالػة األٓش٢ٌ٣  ٗاد١ اُط٤ِؼح37ً

 اٗذسٝ تشا٤ٗد

ذٔد أُؼاُجح تٌراب سع٢ٔ ُِ٘اد١  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح

د٤ث ذْ هثط اُالػة ُٔغرذواذٚ 

 اُذٝس١ ٓغ اُلش٣ن  ٝإًٔاٍ ٓغ٤شج

 

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  اُالػة غاسم ػطلٚ ٗاد١ اُط٤ِؼح38ً

ٓغ سجاء كغخ 

ػوذٙ ٓواتَ 

اُر٘اصٍ ػٖ ًآَ 

 اُذوٞم أُاد٣ح

ذْ إسعاٍ اٌُرة اُشع٤ٔح ُْٝ ٣رْ اُشد 

 ٖٓ ٗاد١ اُط٤ِؼح 

 

 

 

 

ٓغرذواخ ٓا٤ُح  ٝجٞد اُالػة تاعَ أتٞ غٞم ٗاد١ اُط٤ِؼح39ً

ػٖ ٓٞعْ 

/1226/عاتن

1222/ 

ذْ دلع اُؾٌٟٞ اٗغجآاً ٓغ إدٌاّ 

/ خ-3-26/اُالئذح اُذاخ٤ِح ُالدرشاف 

ٝذغ٣ٞح األٓش ت٤ٖ اُ٘اد١ ٝاُالػة 

 دصشاً 

 

اُالػة األٓش٢ٌ٣ اٗذس٣ٚ  ٗاد١ االذذاد40ً

 ت٤رظ

كغخ ػوذ اُالػة ٖٓ 

 هثَ إداسج اُ٘اد١

ٓٚ أُصادهح ػ٠ِ هشاس اُ٘اد١ الٗغجا

 ٓغ ت٘ٞد اُؼوذ

 

اُالػة اُغ٘ـا٢ُ  ٗاد١ االذذاد41ً

KHALF NIOP 

كغخ ػوذ اُالػة ٖٓ 

 هثَ إداسج اُ٘اد١

أُصادهح ػ٠ِ هشاس اُ٘اد١ الٗغجآٚ 

 ٓغ ت٘ٞد اُؼوذ

 

 ٓذٔذ اؽرش  ٗاد١ االذذاد42ً

 /أًثش  ٖٓ ؽٌٟٞ/

أًثش ٖٓ ًراب سع٢ٔ ٝػذّ  ذٞج٤ٚ ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

اُرجاٝب ٖٓ هثَ إداسج ٗاد١ االذذاد 

سؿْ اُٞػٞد أُرٌشسج ٖٓ هثَ ٓؾشف 

 اُِؼثح

 

ج٤ٔغ اُالػث٤ٖ  ؽٌٟٞ  ٗاد١ اٌُشآح43ً

 أ٠ُٝ

ًراب سع٢ٔ ٝاجرٔاع أ٤ٖٓ عش  ذٞج٤ٚ ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

ُج٘ح االدرشاف ٓغ سئ٤ظ كشع االذذاد 

اُش٣اظ٢ تذٔص د٤ث ذٔد أُؼاُجح 

ٖٓ ٓغرذواخ اُالػث٤ٖ % 52توثط 

 كوػ

 

ٖٓ ساذة % 52دغْ  الػث٢ ٗاد١ اُ٘ٞاػ٤ش -44ً

اُالػث٤ٖ ُٔذج 

 ؽٜش٣ٖ

ػذّ أُٞاكوح ػ٠ِ اإلجشاء ُؼذّ 

ٓطاتورٚ ُِؼوٞد أُثشٓح ٓغ اُالػث٤ٖ 

 ّ االدرشافٝٗظا

 

األٓش٢ٌ٣ س١ٝ تًٞش  ٗاد١ اٌُشآح 45ً

 ٝاُصشت٢ ٤ٓالٕ

ذٔد أُٞاكوح ػ٠ِ دغْ ساذة ؽٜش  دغْ ساذة ؽٜش٣ٖ

ٝادذ كوػ اٗغجآاً ٓغ ت٘ٞد اُؼوٞد 

 أُثشٓح ٓؼْٜ

 

األٓش٢ٌ٣ س١ٝ تًٞش  ٗاد١ اٌُشآح 46ً

 ٝاُصشت٢ ٤ٓالٕ

أُؼاُجح تئسعاٍ ًرة سع٤ٔح  ذٔد ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

ٝدعٞس أ٤ٖٓ عش ُج٘ح االدرشاف 

اجرٔاع اُرغ٣ٞح أُا٤ُح ت٤ٖ اُالػث٤ٖ 

ٝػعٞ اإلداسج ٝ أُؾشف اُل٢٘ 

ُِلش٣ن د٤ث ذْ ذغذ٣ذ أُغرذواخ 

 أُا٤ُح ُالػث٤ٖ أصٞالً 

  

ؽٌٟٞ /ج٤ٔغ اُالػث٤ٖ   ٗاد١ اٌُشآح 47ً

 /ثا٤ٗح

ٓغرذواخ ٓا٤ُح  ٝجٞد

ػٖ ًآَ أُٞعْ 

ٓغ إٛٔاٍ إداسج 

 اُ٘اد١ ُِلش٣ن

ذٞج٤ٚ أًثش ٖٓ ًراب سع٢ٔ إلداسج 

اُ٘اد١ دٕٝ اعرجاتح ٝػذّ اُوذسج ػ٠ِ 

ػوذ اجرٔاع ٓغ إداسج اُ٘اد١ ُِلشاؽ 

أُٞجٞد ٝهذ ذْ ٓخاغثح  اإلداس١

ُج٘ح االدرشاف )االذذاد اُش٣اظ٢ اُؼاّ 

اد١ تٞاهغ ًشج اُغِح تاُ٘( أُشًض٣ح

 الذخار ٓا٣شٝٗٚ ٓ٘اعثاً 
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اُرـ٤ة ػٖ ٓثاس٣اخ  ٗاد١ اٌُشآح ٓذٔذ سا٢ٓ ػ٤غ48ً٠

اُلا٣٘اٍ سؿْ 

هثعٚ ٓغرذواذٚ 

أُاد٣ح در٠ 

32/3/1222 

توصذ اُعشس 

اُل٢٘ تاُ٘اد١ ٓغ 

اذخار إجشاءاخ 

 ؽذ٣ذج تذوٚ

ػ٠ِ اُث٘ٞد أُ٘غجٔح ٓغ  حأُٞاكو

ت٘ٞد اُؼوذ أُثشّ ٓؼٚ ٝػذّ أُصادهح 

ػ٠ِ ت٘ٞد أخشٟ ُؼذّ ذوذ٣ْ األدُح 

 اُوا٤ٗٞٗح اُالصٓح أصٞالً 

اُالػة األٓش٢ٌ٣ س١ٝ 49ً

 تًٞش

إػالّ االذذاد تٜشٝب  ٗاد١ اٌُشآح

اُالػة دٕٝ 

 ٓٞاكوح

ٓخاغثح االذذاد اُذ٢ُٝ توع٤ح اُالػة 

اُالصٓح أصٞالً ٓا  ٓغ إسكام اُثثٞذ٤اخ

اعرذػ٠  االذذاد اُذ٢ُٝ ُرثث٤د اُالػة 

ػ٠ِ ه٤ٞد ٗاد١ اٌُشآح ٝػذّ اُغٔاح 

 ُٚ تاالٗرواٍ دٕٝ ٓٞاكورٚ

اُالػة األٓش٢ٌ٣ س١ٝ  ٗاد١ اٌُشآح 50ً

 تًٞش

غِة ٝث٤وح اُر٘اصٍ 

ُصاُخ االذذاد 

 اُلشٗغ٢ 

ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػ٠ِ ٓ٘ذٚ 

ذ٣ذٙ أُثاُؾ ٝث٤وح اُر٘اصٍ ُذ٤ٖ ذغ

أُوثٞظح ٖٓ ٗاد١ اٌُشآح تغثة 

ٓـادسذٚ دٕٝ ٓٞاكوح اُ٘اد١ ٝكواً ُث٘ٞد 

 اُؼوذ أُثشّ ٓؼٚ

اُالػة األٓش٢ٌ٣ س١ٝ  ٗاد١ اٌُشآح 51ً

 تًٞش

غِة ٝث٤وح اُر٘اصٍ 

ُصاُخ االذذاد 

 اال٣طا٢ُ

ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػ٠ِ ٓ٘ذٚ 

ٝث٤وح اُر٘اصٍ ُذ٤ٖ ذغذ٣ذٙ أُثاُؾ 

أُوثٞظح ٖٓ ٗاد١ اٌُشآح تغثة 

ٓـادسذٚ دٕٝ ٓٞاكوح اُ٘اد١ ٝكواً ُث٘ٞد 

 اُؼوذ أُثشّ ٓؼٚ

-اُالػث٤ٖ صالح د١ٞٔ  ٗاد١ اُذش٣ح 52ً

 -اتشا٤ْٛ ٓصش١ 

ٓذٔذ ٗصٞح اُث٤ي 

 -أص٤َ عؼ٤ذ -

 -عآش تٞادهج٢ 

 ٓذٔذٗٞس تٌش٢ُ

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح 

ٖٓ ٓغرذواخ % 52اإلداسج  ٝإ٣لاء

 اُالػث٤ٖ  

اُالػة اُصشت٢  ٗاد١ اُذش٣ح 53ً

BOJAN 

أُصادهح ػ٠ِ هشاس ٗاد١ اُذش٣ح  كغخ ػوذٙ

الٗغجآٚ ٓغ ت٘ٞد اُؼوذ أُثشّ ٓغ 

 اُالػة

اُالػثح صٝصاٗٚ دس٣ٝؼ 54ً

 –كاُ٘ر٤٘ا ػِٞ  –

 ت٤ش٣ٖٝ ٤ًِٞ

ػذّ اُرضاّ اُالػثاخ  ٗاد١ اُذش٣ح

تاُرٔاس٣ٖ 

 ٝأُثاس٣اخ 

كاُر٤٘٤ا ػِٞ  –إ٣واف صٝصاٗح دس٣ٝؼ 

ٗاد١ آخش ُٔٞعْ  أ١ػٖ أُؾاسًح ٓغ 

ُذ٤ٖ اُِؼة سع٤ٔاً  1222/1221

ُ٘اد١ اُذش٣ح ُٔذج ٓٞعْ ٝادذ ٓغ غ٢ 

 الُرضآٜا ت٤ش٣ٖٝ ٤ًِٞ اعْ اُالػثح 

 ادٔذ ؽرٞم  ٗاد١ اُذش٣ح 55ً

 /اًثش ٖٓ ؽٌٟٞ/ 

أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  ٓغرذواخ ٓا٤ُح ٝجٞد 

ٝػوذ اجرٔاع ٓغ ٓ٘ذٝب ٗاد١ اُذش٣ح 

ٝسئ٤ظ ك٤٘ح دِة ٝاُالػة تشئاعح 

ػعٞ االذذاد ػذٗإ اُؼا٢ٗ ُْٝ ٣رْ 

اُرٞصَ ُذَ تغثة ٝجٞد اُغجالخ 

أُا٤ُح ُ٘اد١ اُذش٣ح ُذٟ اُجٜاص 

 أُشًض١ ُِشهاتح أُا٤ُح 

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشع٤ٔح  ٝجٞد ٓغرذواخ ٓا٤ُح  ٤ًا٢ُأُذسب عآش  ٗاد١ اُذش٣ح56ً

ٝهذ ذْ ذغ٣ٞح األٓش ت٤ٖ أُذسب ٝإداسج 

 اُ٘اد١ تاذلام ٝد١ 

 

 

ً

ً
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 هجنت االحرتاف انشكبوي واالسخفسبراث املقذيت ن إحصبئيت

 وننهبيخه3121/3122يىسى  قبم بذء
ً

 م
ًاؾعددًاؾؽؾل

 ؾؾشؽاوىًواالدمػياراتً

ًعددًاؾشؽاوى

 واالدمػياراتًاْعاُةً
 عددًاؾشؽاوىًغريًاْعاُة

مم

1 

ً

 دتًومخيقن56ً

ً

 واحدًومخيقن51ًً

 

 

 

 

-اؾـقاعريً-اؾؽراؿة/مخيةًػؼطًالغريًألـدقةً/5/

ً:وػؼًاآلتلً./اِرقة-االٍاد-اؾطؾقعة

 ًذؽقىًمجاعقةًؾالعلن:اؾؽراؿة 

 ذؽقىًمجاعقةًؾالعلن:ًاؾـقاعري 

 ذؽقىًؾالعبًرارقًعطػف:اؾطؾقعة 

 ذؽقىًاؾالعبًحمؿدًأذرت:االٍاد 

 ذؽقىًاؾالعبًأمحدًذمقق:اِرقة 

 

 3121/3122سهبيبث االحرتاف انسهىي ملىسى 
 سدمموجقدمعقاردمعوظقيمعـؿظؿيمٌعظؿمأغدؼيمدوريماحملذلصنيممموماغعؽسمسؾكماالدؿؼرارماظـػللمواٌوديمظؾرؼوضلماحملذلف .1

 اػؿؿوعفومبؽرةماظؼدممعـماىوغىماظػينمواٌوديممياالػؿؿوممظؽرةماظلؾيمعـمععظؿماألغدؼيممبومؼقازمسدمماؼالء .2

 دؾؾًومسؾكمزلعيمأغدؼؿـومورؼوضؿـوماظلقرؼيمسإدوءةماظؿعوعؾمععماظالسؾنيماألجوغىموخصقصًومسيماىوغىماٌوظلمممومؼـعؽ .3

متقصرمػذ .4 ماألغدؼيمظعدم مسؾكماألغدؼيماظمهسدممتطؾقؼماظضؿونماظصقلمعـمععظؿ ـؼوصيماالحذلاصقيماظيتمتـعؽسماجيوبقًو

 واظالسؾنيمسؾؿًومأنمتغطقيماظؿؽوظقػماٌودؼيمظؾضؿونمتؽقنمعـوصػًيمبنيماظـوديمواظالسى

 تفربمبعضماألغدؼيمعـمإبراممسؼقدمألجفزتفوماظػـقيمواإلدارؼيمظؾؿفربمعـماٌلموظقيم .5

 إلظزامماألغدؼيمبوالػؿؿوممبؽرةماظلؾيموتـػقذماظعؼقدماٌدلعيمسدمموجقدمضقابط .6

سدممتؼدؼؿماألغدؼيمعقازغوتفوماظيتمتؿضؿـماًطيماٌوظقيمظؽرةماظلؾيمضؾؾمبدءمطؾمعقدؿمحبقٌمتـؾًمضدرةمػذهماألغدؼيم .7

 سؾكمتغطقيمتؽوظقػماظعؼقدماٌدلعيمععمالسؾقفوم

علموظيمووهممئقسماظـوديموظقسمععماظـوديمطؿمدليمضودرةموععظؿمسؼقدماالحذلافمسيماألغدؼيمتؽقنمعرتؾطيمععمر .8

 اظؿزاعوتفومممومؼـعؽسمدؾؾًومسؾكماظػرقمخصقصًومواظؾعؾيمسؿقعًو
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ً

 3122/3123املقرتحبث املقذيت نخعذيم انالئحت نهًىسى انقبدو
مالسؾنيممجيى .1 مووه ماٌؼصر مصوظـودي ماألغدؼي مسي مواظلؾي مظؾعؾيتماظؼدم موواحدة ماالحذلافمعؿؽوعؾي معـظقعي متؽقن أن

 أجوغىمأومربؾقنيمسيماظلؾيمجيىمأنمتقضػمربذلصقفمسيماظؼدمموبوظعؽس

وممبؾعؾيمطرةمضرورةمصؿحمصذلةمظالغؿؼوالتماظشؿقؼيمهددمضقابطفومضؾؾمبدماٌقدؿمبغقيمهػقزماألغدؼيمسؾكماؼالءماالػؿؿ .2

 اظلؾيموماحملوصظيمسؾكمعقاػؾفوموسدمماظؿػرؼطمصقفؿ

ضرورةماظؿلطقدمسؾكمحرعونماألغدؼيماٌؼصرةمعودؼًومووهمالسؾقفومشلذاماٌقدؿمعـماظؿعوضداتماٌلؿؼؾؾقيمظالسؾنيماحملؾقنيم .3

 واألجوغى

ماظؿصػقوتماٌوظقيمظؾعؼقدماٌدلع .4 فمععماظالسؾنيماٌرصقسنيمسؾكمجيىمسؾكمطؾمغوديمعشوركمبدوريماحملذلصنيمتؼدؼؿ

اظؾقائحماالزلقيمظؾؿقدؿماظلوبؼمسؾكمانمتؿضؿـماظؿصػقيمتقضقعمإدارةماظـوديموماظالسىماٌؿعوضدمععفموالمحيؼمظؾـوديم

 .ظؾؿقدؿماىدؼدمرصعمظقائحمازلقيمظؾؿقدؿماظؿوظلمإالمبعدمتؼدؼؿماظؿصػقوتماٌوظقيمظالئقيماٌؼدعيمدوبؼًومأصقاًلم

مريمسيماألغدؼيمألنماظؿغقرلماٌلؿؿرمسيمإداراتماألغدؼيمؼمديمإديمحوظيمعـماظػقضكمواٌزاجقيمممخؾؼمادؿؼرارمإدا .5

ً

ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 3122-3121َشبط جلنت االَضببط  نهًىسى 

 3123-3122وخطت انعًم نهًىسى 
ً

اجؿؿوسااًومتوبعااًمعااـمخالظاافمذيقااعماٌلااوبؼوتمم/م34/أطـاارمعااـمم2011-2010سؼاادتمىـاايماالغضااؾوطمخاااللمعقدااؿمم

يظاايموضقسفااومومماألغشااطيوماظاايتمراصؼااًمتؾااؽمممإظقفااووماظؾطااقالتموممسوىااًمذيقااعماظؼضااوؼوموماظؿؼااورؼرماٌرصقساايممم

سؿؾاافوماظعاادلموماٌلااوواةموممأدااوسونمعقارباايمومرؾؼااًماظؾااقائحماٌعؿؿاادةمسؾااكماىؿقااعم،مومطاامممأوحاادوثفومدونممتققاازم

م...تطؾقؼماظؾقائحمسؾكماىؿقعم

ومبعؿااؾممأخالضقاايومطوغااًمتفاادفمعااـمذظااؽموصااقلمذيقااعماألغشااطيماٌعؿؿاادةمإديمباارماألعااونمبشااػوصقيمومعلااموظقيممممممم

تطااقؼرماظؾعؾاايمومنوحفااومومطااونمػـااوكمبعااضماالسذلاضااوتمسؾااكمبعااضماٌااقادمسيماظالئقاايممممممممإديعمدلااوتلمؼفاادفمم

اظدرجاايماظـوغقاايموماظـوظـايمومخوصاايماٌاودةمعـفااومحقااٌممممأغدؼايمتطؾاؼمحبااؼماظالسااؾنيمسيماظػؽاوتماظعؿرؼاايموممماظايتمطوغااًمم

حبااؼماظالسااؾنيمعااـمحقااٌمسااددممماٌلااؾؽقيبعااضماظعؼقبااوتممإديمإضااوصياٌودؼاايممإعؽوغااوتفؿطوغااًمبـظاارػؿماطاادلمعااـمم

م.ماٌؾورؼوتماٌقضقصيمحبؼمبعضماظالسؾنيماٌكوظػنيم

ـودااىمعااعمزااروفممتعاادؼؾمبعااضماٌااقادممبااومؼؿمممإديخؾصااًممداايماظالئقاايماالغضااؾورقيمومظااذظؽمضوعااًماظؾفـاايمبدرام

ارػااومومتطؾقؼفااومسيماٌقدااؿماظؼااودمم،سؾؿااًومماألغدؼاايمومإعؽوغوتفااومالسؿؿودػااومأصااقاًلمومسرضاافومسؾااكماٌااممترماظلااـقيمإلضرمم

اظاارأيموممبنبااداءاظرؼوضااقيموماظؾفااونماظػـقاايماظػرسقاايمظؽاارةماظلااؾيمبوحملوصظااوتمماألغدؼاايباالنماظؾفـاايمرؾؾااًمعااـمذيقااعم

اٌالحظااوتموماٌؼذلحااوتمحااقلماظالئقاايماالغضااؾورقيمظؾؿقدااؿماٌوضاالمعااـمخاااللمطؿااىمومبالشااوتماالهااودماظعرباالمممممم

ايمومظؽااـمظااـمتؿؾؼااكماظؾفـاايمظؿورخياافممممم27/10/2011تااورؼخمم1050ومم1048ماألرضااوماظلااقريمظؽاارةماظلااؾيمذواتممم

ألؼاايمعؼذلحااوتمإضااوصقيمتراػااومصوسؾاايمومعػقاادةمومتلااوػؿمسيممدائؿااًوموماظؾفـاايمجااوػزةمردمعااـمضؾااؾماىفااوتماٌعـقاايم،مم

 .السؾنيممبكؿؾػمصؽوتفؿمومدرجوتفؿتطؾقؼماظعداظيمومايؼمومتؿـودىمععمزروفماألغدؼيموماظ

ً

ً

ً

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً

ً

ً

ً

ً
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   3123-3122انالئحـــت االَضبــــبطيـــــت ملىسى 

ً:تعاريف ًًًـ 0املادة 
ً:قؼصدًباؾمعابريًاؾماؾقةًحقنؿاًوردتًالًفذهًاؾالئوةًؽؿاًفقًؿلنًجباـبًؽؾًؿـفاًممممممممممممممممم

ػقماٌمدليماالهودؼيماٌـضقؼيمهًمظقاءماالهودماظرؼوضلماظعوممواٌـؿلؾيمإديماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةمم:اؾـادي1ًـ1ًً

مم–ذوبوتمم–دقداتممم-أذؾولمم–غوذؽنيم–ذؾوبمم-اظلؾيمطؿوموردمسيماظـظومماظداخؾلمظالهودماظرؼوضلماظعوممرجول

م.اظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيموحلىمدرجؿفماٌصـػمبفوأومأيمصؽيمأخرىمؼؼرػوماالهودمم–ذؾالتمم–غوذؽوتممممممم

ؼؼصدمبفمذبؿقسيماظالسؾنيمواإلدارؼنيمواظؽقادرماظػـقيموأغصورماظػرؼؼماٌؿـؾيمظؾـوديمبنحدىمصؽوتفماٌؼررةمعـمم:اؾػرقؼ2ًـ1ًً

م.ضؾؾماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمواٌشورطيمبوٌلوبؼيماٌعـقي

م.ػرؼؼمدقاءماظالسؾنيمأوماإلدارؼنيمأوماٌدربنيمأومأغصورماظػرؼؼػقمأحدمأصرادماظم:اؾعضــــق3ًًً-1

مػقماظشكصماٌمػؾمصـقومظؼقودةماٌؾوراةمواٌؽؾػمعـمضؾؾماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمأومإحدىمىوغفماٌكؿصيم:اِؽــؿ4ًًً-1

معلوبؼوتماالهودماظعربلممإحدىسيمػقمذبؿقسيمأذكوصمعـؿلؾنيمأومعشفعنيمظـودمأومعـؿكىمعومؼشوركمم:ًاُؿفقر5ًـ1ًً

م.ممممممممممممممممممممماظلقريمظؽرةماظلؾيمأومعؾورؼوتمودؼيمأخرىممممممممممممممممممم

م.اٌذلجؿم–اإلحصوئلمم–اظػقزؼوئلمم–اٌعوجلمم–اإلداريمم–وػؿماظطؾقىم:مأـصارًاؾػرقؼ6ًـ1ًً

اٌـؿكؾنيمسيمعممترماظؾعؾيمسيماحملوصظيموماٌؽؾػنيمبؿلقرلمػلمذبؿقسيماألذكوصمم:اؾؾهـةًاؾػـقةًاؾػرعقةًالًاحملاػظة7ًـ1ًً

اٌؼررةمعـماٌممترماظعوممظؾعؾيمماظؾقائحوماظؾعؾيمسيمػذهماحملوصظيموصؼماألغظؿيمواظؼقاغنيماظـوزؿيمظالهودماظرؼوضلماظعوممأعقر

م.طرةماظلؾيمواٌعؿقلمبفومعـمضؾؾماهودماظؾعؾي

م.ؼؼصدمبفؿمأسضوءماهودماظؾعؾيموعراضىماٌؾوراةموممـؾقماالهودماظرؼوضلماظعومم:اؾرمسققن8ًـ1ًً

م

مم:اإلجراءات االنضباطية بحق اللجان الفنية الفرعية في المحافظة ممممـ 9املادة مم
مدقوديماهودماظؾعؾيموسيمام يوالتمؼؾغكماسؿؿودمطؾمىـيمعـمىونماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمحولمزبوظػؿفو

م:ممماظؿوظقي

ماظعربلماظلقريم1ً-2 مسيمظقائحماالهود ماظيتمدبوظػممادبوذمإجراءاتمزبوظػيمظألغظؿيمواظؼقاغنيماٌعؿقلمبفو ماظلؾيمو ظؽرة

م.دقوديماالهودماظرؼوضلماظعوم

تؽؾقػمأيمسضقمأومحؽؿمشرلمعمػؾمأومععوضىمأومشرلمععؿؿدمسيمضقودةمأيمغشوطمؼؿعؾؼمبؽرةماظلؾيمدونماخذمعقاصؼيمم2ً-2

م.االهودمماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي

م.عصودضؿفومسؾكماظؽشقفمشرلماظـظوعقيماٌرصقسيمعـمضؾؾماألغدؼيمدقاءماظؽشقفماٌزورةمأوماٌكوظػيمظؾؿعؾقؿوتماظـوزؿيم3 -1

م
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ً:اإلجراءات االنضباطية بحق النادي المنتدب ًًًًـ 3املادة ًً
مؼؾغكماسؿؿودماغؿلوبماظـوديموؼشطىمعـمضققدماالهودموهررمطشقفمالسؾقفموالسؾوتفمىؿقعماظػؽوتمععمسدمماظلؿوحمم3-1

م:شلؿمبوظؾعىمععمغوديمآخرمظـػسماٌقدؿمسيمايوالتماظؿوظقيمممممم

م.شرلماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيؼؿعؾؼمبوظؾعؾيمطؾمغوديمؼـضؿمإديمعمدليمأومتـظقؿمم3-1-1

ماٌؼررةمعـمضؾؾماالهودماظرؼوضلماظعوممأوممبؽوصيمصؽوتفماٌلوبؼوتماظرزلقيمأيمصؽيمعـماظـوديماظذيمالمؼشوركمسيم3-1-2

م.اظلؾيماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةمًًًًًًًًًً

معوئيمومزيلقنمأظػم/م150000/مومماألوديظؾدرجيممػًؾريةًدقرقةثالمثائةًأؾ/300000ً/ؿلؾغًًاظـوديمبدصعقغرمًممم3-2

م:اِاالتًاؾماؾقةًسيمزيليمومدؾعقنمأظػمظرلةمدقرؼيمظؾدرجيماظـوظـيم/مم75000/مظرلةمدقرؼيمظؾدرجيماظـوغقيموًًًًًًًًً

م.إذاماغؿقؾمظؼؾومأومصػيمالمحيؿؾفومأومعـقفومظؾػرؼؼماظزائرمبؼصدماظدسوؼيمأومأليمدؾىمآخرم3-2-1

م.إذامأسطكمٌؾوراةمؼؼقؿفومصػيمدبوظػماظؿعرؼػمايؼقؼلمشلوم3-2-2

مإذامطؾػمبوظؿقؽقؿمسيماٌؾورؼوتماظرزلقيمواظقدؼيماًورجقيمعـمالمحيؿؾمإجوزةمععؿؿدةمعـماالهودماظعربلماظلقريمم3-2-3

م.ظؽرةماظلؾيمأومملمتؽـمتلؿقؿفمصودرةمعـماظؾفـيماٌكؿصيًًًًًًًًًً

عدمصذلةمؾوراةماٌكوظػمبفوموميـحمسالعيماظصػرمومتػرضمحبؼفماظغراعيماٌوظقيموظقمماطؿشػًماٌكوظػيمبخيلرماظـوديماٌم3ً-3

ألغدؼيممأظػمظرلةمدقرؼيقنمزيل(مم50000)م،مومميـحمسالعيماظصػرمموؼدصعمشراعيمعوظقيمضدرػومزعـقيمضؿـماٌقدؿماظقاحد

زيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيم/م25000/درجيماظـوغقيمومثالثقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظ/م30000/اظدرجيماألوديموم

م.ألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم

م.إذامأذركمالسؾومشرلمعقضعمسؾكمطشػفم3-3-1

م.إذامأذركمالسؾومعقضقصوم3-3-2

م.إذامأذركمالسؾوموووزماظلـماٌؼررةمظؾػؽيم3-3-3

م.إذامأذركمالسؾومعـؿقالمازلومعلؿعورام3-3-4

 .أوراضفماظـؾقتقيماٌؼدعيمظالهودمسيممثؾًمأيمخؾؾمإذام3-3-5

إذاموضعمأحداػومسيماظؾطقالتمأوماظدوراتماظرزلقيماظيتمتـظؿمبطرؼؼيماظؿفؿعم(م3-3)مذيقعماٌكوظػوتماٌذطقرةمسيماظػؼرةمم3-4

ماظالسىماٌكوظػمواظيتممتماالسذلاضم أوماظدوريمأومبليمأدؾقبمآخرم،مخيلرماظػرؼؼمطوصيماٌؾورؼوتماظيتماذذلكمصقفو

ومؼعقدمظالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمصرضماظعؼقبيمععمدصعماظغراعيماٌوظقيمٌرةمواحدةمصؼطم،معـمضؾؾماحدماألغدؼيممفوصق

مذاتفومسيمحولماطؿشوصفماٌكوظػيمدونموجقدماسذلاض

مسيماٌقدؿماظقاحدمتضوسػماظعؼقبي،موسيماٌرةماظـوظـيمؼفؾطماظـوديم(مم3-3)ماٌكوظػوتماظقاردةمسيماظػؼرةممإحدىإذامتؽررتمم5ً-3

م.إديماظدرجيماألخرلةمسيمتصـقػمدرجوتماظدوريم،مومإذامطونماظـوديمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمؼقضػماظـوديمٌدةمدـيمممممم

 مؼؿكذمبفومضراراتمأومملمؼؿؿمتؼدؼؿمتؼورؼرمبفومأوماسذلاضوتمععماغؿفوءمتلؼطمطوصيماٌكوظػوتماظػـقيمواٌوظقيماظيتمملم6 -2

م.اٌقدؿماظذيمارتؽؾًمصقفماٌكوظػيمًًً
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م

مالمتـطؾؼمأحؽومماٌودةماظلوبؼيمسؾكماٌكوظػوتماٌلؾؽقيمواالغضؾورقيماظقاجىمادبوذػومحبؼماظالسؾنيمواٌدربنيممم7 -3

م.واإلدارؼنيموايؽومماٌكوظػنيًًًً

مممأوماظذيمؼردمازلفمأوالمسيمجدولمم(قرتديًاؾؾلاسًاؾػاتحًاألبقضًً-اؾذيًتؼامًعؾكًأرضفًاْلاراة)اٌضقػمماظـوديم8 -4

مسيمحولمتعرضفؿمواظـوديماظضقػمحؿكمخروجفؿمعـمعدؼـيماظـوديماٌضقػم،مواٌؾورؼوتمعلمولمسـمايؽوممواٌراضىمًًًً

موتطؾؼمحبؼماظـوديم.مؼمعـمايؿوؼيمعـمضؾؾمسـوصرمحػظماظـظومأومحدوثمأيمعؽروهمسؾقفمأنمؼلؿعنيموحملووظيماسؿداءمممم

م:اظؿوظقيمسيمحولمتعرضماٌذطقرؼـمأسالهمحملووظيماسؿداءمأومتففؿمبوظشؿؿمأومحدوثمأيمعؽروهاظعؼقبيممم

مؿؼؾمبوإلضوصيمإديمضقؿيماألضرارماظيتمأصوبًماظػرؼؼماٌـممخيقنًأؾػًؾريةًدقرقة(50000ً)ؼدصعمشراعيمعوظقيمضدرػومم3-8-1

م.وسيمحولمسدمماظؿلدؼدمميـعمعـمظعىماٌؾوراةماظؿوظقيًًًًًًًًًً

م.مإضوعيمأربعمعؾورؼوتمبدونمذيفقرمم3-8-2

م.سيمحولماظؿؽرارمخاللماٌقدؿمتضوسػماظعؼقبيم3-8-3

م3-9ً ًأذىاص)المحيؼمظؾفؿفقر مواٌراضىمأومم(ذىصًأوًعدة موايؽوم موممتسماظػرؼؼماآلخر مبفؿوصوتمتللء أنمؼؿقجفقا

ػؿوصوتمتـولمالسؾومأومازلفمأومشرلمذظؽم،موطذظؽمػؿوصوتمتـولماظرزلقنيمسيماظؾعؾيمأوماالهودماظرؼوضلماظعوممدقاءمبشؽؾم

م:اإلجراءاتماظؿوظقيأومشرلمعؾوذرمموسيمحولمهؼؼماظشؿؿمأومضذفمأرضماٌؾعىمتطؾؼمحبؼماظـوديماٌكوظػممعؾوذر

متقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمعلفؾمظؾػرؼؼماٌكوظػمعـمضؾؾمأحدمحؽومماظلوحيمأوماٌراضىمأومطالػؿوموممالًاْرةًاألوىلم3-9-1

م/م30000/ألغدؼيماظدرجيماألوديمومدقرؼيمممخيقنًأؾػًؾرية(50000ً)ؼغرمماظػرؼؼماٌكوظػمشراعيمعوظقيمضدرػومممممممممم

مومزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم/م25000/نمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمومثالثقممممممممم

م.مبدونمذيفقرمثؿمتلؿلغػماٌؾوراةمعؾوراتفماظؿوظقيموظـػسماظػؽيإضوعيمممممممممم

متقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمعلفؾمثوغلمظؾػرؼؼماٌكوظػموؼغرمماظـوديماٌكوظػمشراعيمعوظقاايممالًاْرةًاؾناـقةم3-9-2

مومدؿقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيم/مم60000/ألغدؼيماظدرجيماألوديموممؿائةًأؾػًؾريةًدقرقة(100000)ضااادرػاااومًًًًًًًًًًً

موؼعوضىماظـوديماٌكوظػمبنضوعيمعؾوراتنيمدؼيماظدرجيماظـوظـيمومألغدقرؼيمممخيقنًأؾػًؾرية(50000ً)اظدرجيماظـوغقيممممممممم

م.مثؿمتلؿلغػماٌؾوراة بدونمذيفقرمسؾكمأرضفموظـػسماظػؽيمممممممم

ممؿائةًومخيقنًًأؾػًؾريةًدقرقة(150000ً)تقضػماٌؾوراةموؼغرمماظـوديماٌكوظػممبؾؾغممضدرػومالًاْرةًاؾناؾنةم3-9-3

مزيليمومدؾعقنم/م75000/مومتلعقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيموم/مم90000/مومألغدؼيماظدرجيماألوديمممممممم

موماظؿعوونموميـحماظػرؼؼماٌضقػمعفؾيمثالثقنمدضقؼيمإلخالءماظصوظيمعـماىؿفقرممأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمممممممم

محولمتعذرمذظؽمتقضػماٌؾوراةموتلؿؽؿؾماظدضوئؼماٌؿؾؼقيممسيمعقسدمالحؼممضؾؾمادؿؽؿولماٌؾوراةمومسيععمرجولمحػظماظـظوممممممممم

ماغؿؼولموإضوعيماظػرؼؼماظضقػموايؽوممماظػرؼؼماٌضقػمبلجقرمومبدونمذيفقرمحيددمعـمضؾؾماهودماظؾعؾيموؼغرمممممممم

م.اظػؽيمبدونمذيفقرممواٌراضؾنيمومتؼومماٌؾورؼوتماألربعماظؿوظقيمسؾكمأرضفمظـػسمممممم

م

م
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مسيمحولمضقومماٌـؿلؾنيمإديماظـوديمأومذيفقرهمبوالسؿداءمسؾكمػقؽيماظؿقؽقؿمأوماظالسؾنيمأوماإلدارؼنيمأوماظرزلقنيمعـمم3-9-4

مأربعمعؾورؼوتمسؾكمأرضفم(ممم4)مضؾؾمذكصمأومأطـرمضؾؾمأومأثـوءمأومبعدماٌؾوراةمؼعوضىماظـوديماٌكوظػمبنضوعيمممممممممم

مألغدؼيممؿائةًأؾػًؾريةًدقرقة(100000ً)ضوصيمإديمذظؽمؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػومبدونمذيفقرمموبوإلممممممممم

مزيسمومسشرونمأظػمظرلةم(م25000)ألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمدقرؼيمممخيقنًأؾػًؾرية(50000ً)اظدرجيماألوديمومممممممممم

م.دقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيممممممممممم

محولمحدوثماظشؿؿماظػرديمعـمضؾؾماحدمإصرادماىؿفقرمؼؿؿمإؼؼوفماٌؾوراةمعـمضؾؾمايؽؿماألولمإلخراجماٌؿلؾىممسيم3-9-5

موسيمحولمتؽرارػوم(م1-9-3)عـماظصوظيمخاللمعدةمالمتؿفووزماًؿسمدضوئؼمومإذامعؿـعمسـماًروجمؼؿؿمتطؾقؼماٌودةممممممممم

م(م3-9-3(م)ممم2-9-3)ؼؿؿمتطؾقؼماٌقادممعـمضؾؾمذكصمآخرمممممممم

ماظصوظيمؼغرمماظـوديماظذيممألرضسيمحولمحدوثماظشؿؿماىؿوسلمبعدمغفوؼيماٌؾوراةمومضؾؾمعغودرةماٌراضىمومايؽوممم3-9-6

مثالثقنم/م30000/ألغدؼيماظدرجيماألوديمومدقرؼيمممخيقنًأؾػًؾرية(50000ً)ضوممذيفقرهمبوظشؿؿممبؾؾغمومضدرهمممممممممم

م.زيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم/م25000/رؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمومأظػمظرلةمدقمممممممم

معـم%م50ذيقعماظعؼقبوتماٌودؼيماظصودرةمحبؼماظػؽوتماظعؿرؼيماٌوظقيمىؿقعماألغدؼيمبؽوصيمدرجوتفومؼذلتىمسؾقفومم3-9-7

م.ألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمماٌؼررةاظعؼقبوتماٌوظقيممممممممم

م:مهرؼرمطشقفمطاًلمعـممم10م–م3

ًالسيبماألغدؼيمظؾػؽيماظيتمملمتشوركمسيمبطقالتماظػؽوتمععمسؼقبيمعوظقاايموشاااراعيمعوظقااااايمضدرػوم:3-10-1

ً.ألغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمواظلقداتمومػؾقطماظػؽيمظؾدرجيماألخرلةممؿائةًأؾػًؾريةًدقرقة(100000)ًًًًًًًًًًًً

مظؾدرجيماظـوغقيموػؾقطماظػؽيمظؾدرجيمممخيقنًأؾػًؾريةًدقرقة(50000ًً)ًيمومشراعيمعوظقيمضدرػومالسيبماظػؽ:3-10-2

م.مممماألخرلةمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولمواظلقداتمواظػؽوتماظعؿرؼيممممممممممم

مومدقرؼيمؾريةًمخيقنًأؾػً(50000)السيبماظػؽيماظـوديمعـماظدرجيماظـوظـيمظؾرجولمواظلقداتموشراعيمعوظقي:م3-10-3

م.مممحرعوغفمعـماٌشورطيمسيماٌقدؿماظؼودممممممممممممم

مسيمحولموجقدمأضرارمعودؼيمبعدمغفوؼيمطؾمعؾوراةمؼؾؿزمماظـوديماظذيمطونمذيفقرهمدؾىمسيمػذهماإلضرارمبؽوصيماظؽؾػيمم3-11

ماظـوذييمسـمإصالحمػذهماٌـشلةممممممممم

م:المنتدباإلجراءات االنضباطية بحق الفريق م-4املادة
صقفومإديماظدرجيماألخرلةمومؼعوضىمطؾمعـمثؾًماذذلاطفمبوظؿقارممبؼصدماظؿلثرلمػومماظـوديمسيماظػؽيماظيتمثؾًمتقارمؼفؾط4-1ً

م.ممخيقنًأؾػًؾريةًدقرقة(50000ًً)ًسؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتمبوظؿقضقػمٌدةمعقزلنيمسـماظؾعىمومتغرميف

متقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمخطلمسؾكماظػرؼؼماٌكوظػموتؿوبعماٌؾوراةمموسيمحوظيمسيمحولمىقءمصرؼؼمعومإديماظؾعىماظلؾيبم4ً-2ً

مضدرػومممممم معوظقي ماٌكوظػمشراعي ماظػرؼؼ موؼغرم ماظؾعىماظلؾيبمتقضػماٌؾوراة مسؾك 50000ً)ًاإلصرار ًأؾػًؾريةً( مخيقن

ماظػرؼؼماٌؾوراةموميـحمسالعيماظصػرموميـحماظػرؼؼماآلخرمغؼوطماظدقرقةًً مسيماٌؾوراةم،مػقزمسيماٌؾوراةموخيلر وؼعؿدلمصوئزا

م ًبـؿقفااي (20ً–ً0ً معؿؿوظقيم( مدًمعؾورؼوتمرزلقي مععمصرؼؼفؿو ماٌشورطي مبعدم مطالػؿو مواإلداريمأو وؼعوضىماٌدربمأ

م.ًًًًًًًًعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيمومودؼيمموظؽوصيماظػؽوتموبوإلضوصيمإديمذظؽ
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متقجىمسؾقفمارتداءممأوالبورتداءماظؾؾوسماٌقحدم،مصنذاموردمازلفمسيمجدولماٌؾورؼوتمؼؾؿزممطؾمصرؼؼمسـدمطؾمعؾوراةم4-3ً

م.اظؾؾوسماظػوتحمومإذاموردمازلفمثوغقومارتدىماظؾؾوسماظغوعؼمًًًًًًً

ً:خاللماٌقدؿمؼطؾؼمعومؼؾلمدونمايدماألدغكمسيمحولمسدمماطؿؿولماظػرؼؼمأوموجقدمالسؾنيمعـمصؽيمأخرى4-4ً

 .ًخبلورةماٌؾوراةمإذامطونمصوئزاموميـحمغؼطيماًلورةمأعومإذامطونمخودرامظؾؿؾوراةمصقؿـحمغؼطيماظصػرًاألوىلقعاؼبًالًاْرة4-4-1ًً

مسشرةمآالفمظرلةم(م10000)طونمصوئزامبوإلضوصيمإديمشراعيمعوظقيمومضدرػوممإذامخبلورةماٌؾوراةًاؾناـقةقعاؼبًالًاْرة4-4-2ًً

م.مخيةًعشرًأؾػًؾريةًدقرقةً(15000ً)ػقغرمًًقؿـحمسالعيماظصػرطونمخودرًامظؾؿؾوراةمصمإذادقرؼيمأعومًًًًًًًًًًً

مؼعؿدلماظػرؼؼماٌكوظػمعـلقؾومعـماٌلوبؼيموؼشطىمعومظفموعومسؾقفموؼفؾطمإديماظدرجيماألخرلةمبؿورؼخمًالًاْرةًاؾناؾنة4-4-3ً

ً.مخيةًعشرونًًأؾػًؾريةًدقرقة((25000ً))ًارتؽوبماٌكوظػيموؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػومممممممممم

مدضقؼيمسـماٌقسدماحملددمحلىمعومغصمسؾقفمضوغقنمطرةم(15ً)ًإذامتلخرماظػرؼؼمبؽوعؾفمسـماظقصقلماديمارضماٌؾعى4-4-4ً

مصعمغوديموؼد0اظلؾيمصوغفمؼعؿدلمخودرامظؿؾؽماٌؾوراةموميـحمغؼطيماظصػرموسيمحولمضؾقلماالهودماظعذرمتعودماٌؾوراةممممممممممم

مأعوماظػرؼؼماٌؼقؿمخيلرماٌؾوراةموميـحمسالعيم،موػذامؼـطؾؼمسؾكماظػرؼؼماٌـؿؼؾم.اظػرؼؼماٌؿلخرمأجقرماٌراضؾيمواظؿقؽقؿمممممممممم

ً.ًوؼؿقؿؾمغػؼوتماظؿقؽقؿمواٌراضؾي(ًاؾصػرً)ًًًًًًًًًًًً

ً:حبؼماظػرؼؼماٌـلقىماإلجراءاتماظؿوظقيمتؿكذ4-4-5ً

ًاْلاراةًواِؽؿًاألولًؿفؾةًؿدتفاًدؼقؼمنًْمابعةًاؾؾعبًاوًبدءًاؾؾعبًوإذاًملًقيمؿرًاؾؾعبًقعطلًؿراؼب4-4-5-1ًً

ًًًؿائةً(100000)قعمربًاؾػرقؼًخادراًؾؾؿلاراةًوميـحًـؼطةًاؾصػرًوقغرمًاؾػرقؼًاْىاؾػًغراؿةًؿاؾقةًؼدرفاًًًًًًًًًًًًًًً

ًمخيقنًآؾػًؾريةًدقرقةًْـمىبًاؾـاديًؾؾيقداتًوً(50000ً)ؾريةًدقرقةًْـمىبًاؾـاديًؾؾرجالًوًأؾػًًًًًًًًًًًًًً

ًمخيةًعشرًأؾػًؾريةًدقرقةًؾلاؼلً(15000ًً)مخسًوعشرونًأؾػًؾريةًدقرقةًؾػكةًاؾشلابًًوً(25000ً)ًًًًًًًًًًًًً

ً.إىلًؿعاؼلةًاْيلبًدـةًؽاؿؾةًًاؾػكاتًبادإضاػةًًًًًًًًًًًًً

ًالًحاؾةًتؽرارًاالؿمـاعًعـًاؾؾعبًأوًاالـيوابًالًاْقدؿًاؾقاحدًؾـػسًاؾػكةًؿـًـادًواحدًتشطبًؽاػةًـؼاط5-2ًًً-4-4

ً.اؾػكةًًؿاًؾفًوؿاًعؾقفًوقفلطًؾؾدرجةًاألخريةًوٍررًؽشقفًاؾػكةًًًًًًًًًًًًًًً

ً.مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًًً(50000ً)ًوالًحالًؽقـفًؿـًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًػاـفًقغرمًالؾغًوؿؼداره4-4-5-3ًً

ًالًحالًاالـيوابًواؾعقدةًإىلًاْؾعبًقعؾـًعـًخطلًػينًعؾكًاْدربًوتغرقؿًاؾـاديًًؿلؾغًوؼــــدره4-4-5-4ًً

ًمخسًوًعشرونًأؾػًؾريةًدقرقة(25000ًً)ًًًًًًًًًًًًًً

ًمخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًأؿاًاذاًؽانً(50000ً)الًحالًتغقبًاؾػرقؼًعـًأيًؿلاراةًرمسقةًالًؿرحؾةًاؾذفابًقغرم4-5ًً

ًًًؿائةًومخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًوقفلطًاىلً(150000ًً)اؾمغقبًعـًؿلاراةًالًؿرحؾةًادإقابًقغرمًاؾـاديًالؾغًًًًًًًًً

ًمخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةً(50000ًً)ًةًاؾناؾنةًرجالًأوًدقداتًقغرمًالؾغًاؾدرجةًاألخريةً،ًوإذاًؽانًؿـًاؾدرجًًًًًًًً

ً.اْقدؿًاؾؼادمًإالًالًحالًتيدقدًاؾغراؿةًًًوالًقشاركًالًًًًًًً

عشرونًأؾػًدقرقةًالًحالًتقاجدًاحدًاألعضاءًاْعاؼلنًاٍادقًاًؼلؾً(20000ًً)قغرمًاؾػرقؼًغراؿةًؿاؾقةًؼدرفا4-6ًً

ً.كًارضًاْؾعبًأوًؿؼعدًاؾػرقؼًإثـاءًاْلاراةًاـمفاءًؿدةًعؼقبمفًعؾ
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 ( : الالعب و  المدرب والجكاز اإلداري كامـاًل  )اإلجراءات االنضباطية بحق العضو المنتدب ًـ 5املادة 
معؾورؼوتمعؿؿوظقيمرزلقيمسـماظؾعىموسيماظدوريموماظؽلسمسيمحولمرصضفماٌشورطيمسيماٌـؿكىماظقرينممدؾعيؼقضػماظالسىمم5-1

ععمدصعمشراعيم((والمتلؿؾدلمػذهماظعؼقبيمبغراعيمعوظقيم))مبدونمسذرمعشروعمؼؼؾؾفماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمممممم

م معوظقيمعؼدارػو مم75000) مدقرؼيممزيليمومدؾعقن( مرواتؾفمٌدةمذفرؼـمععمأظػمظرلة عـمرواتؾفم%م50هقؼؾمومحلؿ

ماؾؾعلةظدىمغودؼفمإديماهودمماحمللقعي

موظؽوصيممؼقضػم5-2 موحؾقي معؾورؼوتمرزلقي معـ مؼؿكؾؾفو معو مذظؽ مإدي موبوإلضوصي ماظؾعىمدًمعؾورؼوتمرزلقي اظالسىمسـ

مممممممممموؼغرمماظالسى(مدونموضقعماالسؿداءمصعال)اظػؽوت،مسيمحولمتففؿفمبوظشؿؿمععمربووظيماالسؿداءمسؾكمايؽؿمأوماظرزلقنيم

م مدقرؼيممأظػمزيليمومسشرونم(م25000) ماألظرلة مظؾدرجي موديمو مم10000/ ماظدرجيم/ مدقرؼيمألغدؼي مأالفمظرلة سشرة

م.اظـوغقيموماظـوظـيموماظػؽوتماظعؿرؼيم

مالمم5-3 مرئقسمذبؾسماإلدارةمسيمحولمجؾقدفمسؾكمعؼعدماظػرؼؼممبو ماظػرؼؼمأومسضقمأو ؼقضػماإلداريمأوماٌدربمأومأغصور

دًمعؾورؼوتمرزلقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفوم،مؼاظػرؼمأغصورؼؿعدىماظعددماٌـصقصمسؾقفمضوغقغقًومومؼعوعؾمععوعؾيم

دونًوؼقعًاالعمداءً)اظرزلقنيممأوعـمعؾورؼوتمرزلقيمومودؼيموظؽوصيماظػؽوتموذظؽمسيمحوظيمتففؿفمبوظشؿؿمسؾكمايؽؿم

وتضوسػماظغراعيماٌوظقيمإذامطونماٌكوظػمشرلمدقريمضؾؾموبعدموأثـوءماٌؾوراة،مأومإذامضوممبؿصرفمعـمذلغفمإثورةمم(ػعال

زيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيم(مم25000)اىؿفقرموتلؾؾفمبوظشغىم،موؼغرممبوإلضوصيمإديمذظؽمشراعيمعوظقيمضدرػوم

مممممممممممممممياالهودماظلقريممظؽرةماظلؾاٌراضىموايؽؿمتؼدؼؿمتؼرؼرمسـمػذهمايوظيمإديمموسؾك

م:سيمحوظيمأخراجماظالسىمخبطلمسدمماألػؾقيمؼغرمماظـوديم5-4

م.زيسموسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونمالسؾومدقرؼوموتضوسػماظعؼقبيمإذامطونمرئقلومظؾػرؼؼمأومشرلمدقري(م25000)5-4-1ً

مدارؼومأومعدربومأومعلوسدامظؾؿدربمأومأحدمأغصورماظػرؼؼم،مزيسموسشرونممآالفمظرلةمدقرؼيمإذامطونمإ(م25000)5-4-2ً

م.وتضوسػماظغراعيمإذامطونماٌدربمأومعلوسدماٌدربمشرلمدقريًًًًًًًًً

م،مؼقضػماظعضقمم5-5 ماٌؾوراة مبعد مأو مأثـوء ماظرزلقنيمضؾؾمأو مأحد مأو ميؽوم ماظػرديمصعالمسؾكما سيمحولمحدوثماالسؿداء

(مم50000)مععماضذلاحمصصؾفمعـمعـظؿيماالهودماظرؼوضلماظعوممععمشراعيمعوظقيمعؼدارػومماٌـؿلىماٌعؿديمٌدةمسوممطوعؾ

م.ظرلةمدقرؼيممأظػزيلقنم

مؼعوضىمبغراعيمعوظقيمأومإؼؼوفمسـماظؾعىسدمماألػؾقيمغؿقفيمالرتؽوبفمخطلؼـمصـقنيمالماظالسىماظذيمخيرجمخبطلم:ممؿالحظة

ًؾريةًدقرقةًألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًأؾػؿائةًأؾػًؾريةًدقرقةًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًوًمخيقنًؼغرمماظالسىممبؾؾغمم5-6

م:سيمايوالتماظؿوظقيممموًاؾناؾنةً

وًقعمؿدًاؾؽشػًاألولًأوًاؾعؼدًاألولًؿـًتارقخًتقؼقعفًؿـًؼلؾً.إذاًثلتًتقؼقعفًعؾكًؽشػنًأوًعؼدقـًخممؾػنً،5-6-1ً

 .اؾالعبً

م.ؾوراةمرزلقيمععمصرؼؼمعـمصؽيمأضؾمعـمحدودمسؿرهإذاماذذلكمسيمع5-6-2ً

م.إذاماغؿقؾمازلومعلؿعورا5-6-3ً
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 :ققؼػًاؾالعبًم5-7

مزيسموسشرونمم(م25000)مدًمعؾورؼوتمإذامبصؼمبوووهمأحدمايؽوممأوماظرزلقنيمأوماٌـوصلنيمأوماٌؿػرجنيموؼغرمم5-7-1ً

م.أظػمظرلةمدقرؼيمًًًًًًًًًًً

م.زيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيم(مم50000)مٌدةمدًمعؾورؼوتمإذامضوممبوالسؿداءمبوظضربمسؾكمالسىمآخرموؼغرمم5-7-2ً

مدًمعؾورؼوتمرزلقيمعؿؿوظقيمظػؽؿفماألصؾقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتمإذامعزقمم5-7-3

م...زيسمسشرونمأالفمظرلةمدقرؼيم(مم25000)ؾغمأؼيموثقؼيمشلومصؾيمبوٌؾوراةموؼغرمممبؾًًًًًًًًًًًً

مؼقضػماظالسىمدًمعؾورؼوتمرزلقيمعؿؿوظقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتم،موؼغرممم5-8

م:مسشرةممآالفمظرلةمدقرؼيمسيمايوالتماظؿوظقيم(م10000)شراعيمعوظقيمضدرػومممممم

م.ؾػظمأومايرطيمأومعومؼؿـوصكمععماألخالقماظرؼوضقيمبصػيمسوعيإذامدؾؽمدؾقطومذوئـومبوظ5-8-1ً

م.إذامضوممبلؼيمحرطيمتلؾؾًمأوأدتماديمادؿػزازماظػرؼؼماٌـوصسمأومذيفقرماظػرؼؼماٌـوصس5-8-2ً

معشوجرةمأومذغىمأومحودثم(م3-8-5)وم(م2-8-5)موم(ممم1-8-5)مإذامنؿمسـمتصرصوتماظالسىماظقاردةمسيماٌقادم5-8-3ً

مزيسم(25000)وبوإلضوصيمإديمذظؽمؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػومم0عؾوراةم(م12)خطرلمتضوسػماظعؼقبيمإديمممممممممم

مزيلقنممأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونماظالسىمشرلمدقريم(م50000)أظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونماظالسىمدقرؼوموموسشرونمممممممممم

مضؾؾمأومأثـوءمأومبعدماٌؾوراة(مم8م-5)ماظقاردةمسيماظػؼرةمتطؾؼماظعؼقبيمممممممممم

م:ؼقضػماظالسىمسـماظؾعىمآظقومعؾوراةمرزلقيمواحدةم5-9

م.سـدمرردهمخبطلمسدمماألػؾقيمإذامملمؼؽـمػـوكمعومؼلؿدسلمتشدؼدماظعؼقبي5-9-1ً

مسـدمحدوثماظطردمومإذامملمؼؽـمػـوكمعومؼلؿدسلمتشدؼدممتضوسػماظعؼقبيمإذامطونماظالسىماظذيمرردمرئقلومظؾػرؼؼم،2ً-5-9

م.اظعؼقبيممممممممم

 .ؼعوعؾماٌدربموعلوسدماٌدربمععوعؾيمرئقسماظػرؼؼ5-9-3ً

مإذامضررمحؽؿماٌؾوراةمإخراجماحدماإلدارؼنيمأوماٌدربنيمأومعلوسديماٌدربنيمأوماحدمأغصورماظػرؼؼمخبطلمسدمماألػؾقيمم5-10

م:ؼؿؾعماآلتلمدضقؼؿنياًروجمإديمشرصيمتؾدؼؾماٌالبسمأوماظصوظيمبعدمعـقفؿمورصضمػمالءممممممممم

م.مؼؿكؾؾفوععمحرعوغفمثالثمعؾورؼوتمعـمصؽؿفموعومخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةً(50000ً)ؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػوم5-10-1ً

موؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمظؽرةماظلؾيموتعؾقؿوتمتقضػماٌؾوراةموؼعؿدلماظػرؼؼمخودرامظؾؿؾوراةمدقاءمطونمصوئزاماممخودرام،م5-10-2ً

م.االهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمحلوبمغؼوطماظػقزمممممممممم

ظؾػؽيمعؼقبيمتؿققلماظموماغؿفًمعؾورؼوتمصؽؿفمومملمتـؿفلماظعؼقبيسيمحوظيمصرضمسؼقبيمحبؼمالسىمؼؾعىمسيمصؽيمعومم5-11

زيسمومسشرونماظػمظرلةمدقرؼيمسـم/م25000/األسؾكمبـػسماٌقدؿمومميؽـمادؿؾدالمسؼقبيماإلؼؼوفمبغراعيمعوظقيمضدرػوم

م.طؾمعؾوراةمومؼلؿؿرمبوظعىمععماظػؽيماألسؾكم

ًعضقًًً)متـعماالزدواجقيمبنيماظعؿؾماإلداريمواظػينمواظؾعىموالمحيؼمأليمالسىمحيؿؾماظصػيماإلدارؼيمخاللماٌقدؿم5-12ً

مبوظؾعىمععمغودؼفمحؿكموظقمملمؼعدمظفماظصػيماإلدارؼيموتعؿدلمم(عضقًُـةًتـػقذقةًً–عضقًُـةًػـقةًً–جمؾسًإدارةًًًًًًًً

مالسىاظػذلةمعـمبداؼيماٌقدؿموحؿكماغؿفوئفمػلماظػذلةماظيتمالمحيؼمصقفومتعدؼؾموضعفمعـمالسىمإديمإداريمأومعـمإداريمإديممممممم
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مسيمحولمضقومماظالسىمخبؾعمضؿقصفمبشؽؾماحؿفوجلمسؾكمضراراتمايؽوممأومظإلدوءةمظؾـوديمصققرمماظالسىممثالثمم5-13

معؾورؼوتمعـمصؽؿفموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتموؼغرمماظالسىمشراعيمعوظقيمضدرػومممممممم

 .سشرونمأظػمظرلةمدقرؼيممإذامطونماٌكوظػمشرلمدقريمأومرئقلومظؾػرؼؼ(20000)وسشرةمأالفمظرلةممدقرؼيم(م10000)ممممممم

صالمؼلؿحمظفمبوظؿقاجدمضؿـمحرمماٌؾعىم(مأغصورماظػرؼؼمم–علوسدمعدربمم–عدربمم–إداريمم–السىم)سيمحولمسؼقبيمم5-14

م.ػروسيمحولمتقاجدهمخيلرماظـوديماٌؾوراةمم،موميـحمسالعيماظص،موالمحيؼمظفمتقجقفماظػرؼؼ

سيمحولمسؼقبيمالسىمأومعدربمأومعلوسدمعدربمأومإداريمأومأحدمأغصورماظػرؼؼم،مؼقضػمسـماظـشوطماظرؼوضلمخاللمم5-15

طؿومتلريماظعؼقبيمإضوصيمإديمذظؽمسؾكماٌؾورؼوتماظرزلقيمواظقدؼيمظؽوصيماظػؽوتماألخرىم(موظؽوصيماظػؽوتم)معدةماظعؼقبيم

م.اظلقداتممبومصقفو

وؼـمادؿمأيمالسىمأومالسؾيمشرلمعقجقدمسؾكمأرضماٌؾعىمضؾؾمبدءماٌؾوراةمموظؽـمجيىمأنمحيؼؼمحيؼمظؾؿدربمتدم16م–5

م...ذرطمتقاجدماظالسؾنيمسيماظؾداؼيمحلىمضرارماهودماظؾعؾيمأومالئقيماٌلوبؼوتم

مبداؼيماٌقدؿمممالمحيؼمظالسىماظؾعىمسيمغػسماٌقدؿمععمغودؼنيمزبؿؾػنيمإالمسيمحوالتمخوصيمؼقضقفوماهودماظؾعؾيمضؾ17م–5

ؼعوضىمطؾمعـمؼـؾًماذذلاطفمبوظؿقارممبؼصدماظؿلثرلمسؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتمبوظؿقضقػمٌدةمعقدؿمواحدمصؼطمسـمممورديمم5-18

زيلقنماظػمظرلةمدقرؼيمدونماحؿلوبماٌقدؿماظذيممتمصقفماظؿقارممععماضذلاحم(مم50000)ماظـشوطماظرؼوضلمومتغرميفم

مؼيماٌؽؿىماظؿـػقذيمظالهودماظرؼوضلماظعوممعضوسػيماظعؼقبيمبعدماخذمعقاص

مً:أحكام عامةًًًًـ 6املادة 
متؿكذماإلجراءاتماالغضؾورقيمبـوءمسؾكمتؼرؼرماٌراضىموحؽومماٌؾوراةموسيمحوظيماظؿؾوؼـمبقـفؿومؼؿكذماالهودماظعربلمم6-1

م.اظلقريمظؽرةماظلؾيماإلجراءماٌـودىمممممممم

م.تؿكذماإلجراءاتماظؼوغقغقيمبـوءمسؾكمتؼرؼرماٌراضىموحؽومماٌؾوراةمومأذرريماظػقدؼقمواظصقرمإنموجدتم6-1-1

ومطلسممؼؼقمماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿؽؾقػمعصقريمصقدؼقمظؿصقؼرمعؾورؼوتماظدوريماظعوممظؽرةماظلؾيمظؾرجولم6-1-2

غصػمغفوئلمطلسماىؿفقرؼيمظؾرجولمواظلقداتم،مسؾكمأنمتدصعمألغدؼيماظدرجيماألوديمومصوؼـؾمصقرماظلقداتمواىؿفقرؼيم

متؽوظقػماظؿصقؼرمياألغدؼ

م:تصدرًادإجراءاتًاالـضلارقةًعـًم6-2

م.االهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؾؿؾورؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيم6-2-1

مإذراصفواظؾفـيماظػـقيماظػرسقيمسيماحملوصظيمظؾؿؾورؼوتماظيتمتؼوممهًمم6-2-2

معلموظقيمعضؿقنمربؿقؼوتماظؽشػمودضيم(معؽؿىماظؿـظقؿماظػرسلم-ىـيمصـقيم–غوديم)متؿقؿؾماظؾفـيماٌـظؿيمظؾؽشػمم6-3

م(.م3-3)ماٌعؾقعوتماظيتمحيؿقؼفوموتؽقنماٌلموظقيمبفذاماظشؽؾمطوعؾيموتطؾؼمحبؼفؿماٌودةممممممم

ماظػرؼؼماٌشورطيمسيمأؼيمعؾوراةمدونمأبرازماشلقؼيماالهودؼيماظصوييمأغصورممأوعلوسدماٌدربممأواٌدربممأوالمحيؼمظالسىمم6-4

م.ظؾؿقدؿمغػلفم،مطؿومالمجيقزمشلؿماظؿقاجدمسؾكمعؼعدماظػرؼؼمممممممم
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ماالذذلاكمسيماٌؾورؼوتماظرزلقيمدونم(مذؾالتم-غوذؽوتمم–أذؾولمم-غوذؽنيمم–ذؾوبم)مالمحيؼمظالسيبماظػؽوتماظعؿرؼيمم6-5

مإبرازماشلقؼيماظشكصقيمبوإلضوصيمإديماشلقؼيماالهودؼيمحصرامبودؿــوءماٌقاظقدماظيتمحيددػوماهودماظؾعؾيمسيمطؾمسومممممممممم

مظؾذؼـمالمحيؼمشلؿمايصقلمسؾكمػقؼيمذكصقيمصقؼدعقنمبدلماشلقؼيماظشكصقيمضقدمغػقسمعـمدائرةماألحقالماٌدغقيممممممممم

م.اظرزللممفقرةمبوًومتمسؾقفمصقرةمعؾقغيموممممممممم

تعؿدلماٌؾورؼوتماظيتمتؾلماظعؼقبيمحلىمجدولماٌؾورؼوتماٌعؿؿمػقماٌرجعمظؿقدؼدماٌؾورؼوتماظيتمدققضػمسـفوماظالسىمم6-6

مواإلدارؼنيموأغصورم مظؾؿؾورؼوت،موؼطؾؼمذظؽماظقضعمسؾكماٌدربنيموعلوسدؼفؿ مإسودة اٌعوضىمحؿكموظقمحدثمتلجقؾمأو

م.اظػرؼؼ

م:عدمًاألفؾقةًخطلًم7م-6

م.ؼعوضىماظالسىماظذيمخيرجمخبطلمسدمماألػؾقيمخبروجفمعـماظصوظيمومبـعفمعـماالذذلاكمسيماٌؾوراةماظالحؼيم6-7-1

موإذامتؼدمممعراضىماٌؾوراةمأومايؽؿمبؿؼرؼرمصوغفمتضوفمإديماظعؼقبيماٌذطقرةمسؼقبيماٌكوظػيماظيتمذطرتمبوظؿؼرؼرمإذامم6-7-2

م.فصودقماالهودمسؾقممممم

متطؾؼمسؼقبيماإلؼؼوفمسؾكماظػؽيماألدودقيماظيتمؼـؿؿلمإظقفوماظالسىموالمحيؼمظفماظؾعىمععماظػؽيماألسؾكم،موالمؼعؿدلمم6-7-3

م.عـمسدادماظالسؾنيماٌؿؿؿنيمظـصوبماظػرؼؼمظؾػؽيماألسؾكمممممممممم

محيؼمشلذاماظالسىمأنمؼؾعىماٌؾوراةماظؿوظقيمإذامطونمسؾكماظـوديمأنمؼؾعىمعؾوراتنيمعؿؿوظقؿنيمظػؽؿنيمزبؿؾػؿنيمصوغفمالمم6-7-4

موسؾكماٌدربموإداريماظػرؼؼمسدممإدراجمازلفمسؾكمالئقيمتلفقؾماٌؾوراةماظيتمتؾلماٌؾوراةماظيتماخرجمصقفوم،محؽؿومممممممممم

ملرماظػرؼؼماٌؾوراةمخبطلمسدمماألػؾقيم،موسؾكماٌراضىماظؿـؾقفمظذظؽموإذامأصرماٌدربمأوماإلداريمسؾكمإدراجمازلفمخيمممممممممم

موزيليمآالفمظرلةمدقرؼيموؼقضػماإلداريم(ممم5000)موميـحمسالعيماظصػرموؼدصعماظػرؼؼماٌكوظػمشراعيمعوظقيمضدرػوممممممممممم

م...أوماٌدربماٌؿلؾىمبذظؽمسـمعراصؼيمصرؼؼفمعؾوراتنيمممممممممممم

م،متـؿؼؾمسؼقبيمظػؽيماظرجولموماظلقداتمماظػرؼؼمبوٌقدؿمسيمحوظيمارتؽوبماظالسىمخطلمسدمماألػؾقيمسيمآخرمعؾورؼوتم6-7-5

محرعوغفمعـمعؾورؼوتماظدوريماظعوممإديمبداؼيماٌقدؿماظؿوظلمموذظؽمدقاءمععمغودؼفماألصؾلماومععمغودؼفماىدؼدمسيمحوظيمًًًًًًًًًًً

م.زيسمومسشرونماظػمظرلةمدقرؼيم/م25000/اوماالدؿعوضيمسـفوممبؾؾغمماغؿؼوظفمممممممم

م.ميـعمأيمالسىمعـماٌشورطيمعومملمؼؽـمعرتدؼوماألظؾليماظرؼوضقيماٌقحدةم6-7-6

المجيقزمرصعمأؼيمضضقيمأعومماحملوطؿمحقلمأيمغقعمعـمأغقاعماًالصوتمبلؾىماظعالضوتماظرؼوضقيمواظؼراراتمواألسؿولمم6-8

م.أسبوءماىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼيمععمسدمماإلخاللمبوألحؽومماظؼوغقغقيماظعوعيمسيم.ماظيتمشلومصؾيمبوالهودمواخؿصوصوتف

مؼعؿدلماظغقوبمٌؾوراتنيموظقسممممم(مغوذؽني+مأذؾولم)مسيمحوظيمشقوبمغودمسـمعؾوراتنيمعؿؿوظقؿنيمخاللمؼقممواحدمعـولم6-9

م.ٌؾوراةمواحدةمممممم

 :سيمحوظيمدبؾػماظـوديمسـماٌشورطيمسيمعلوبؼيمطلسماىؿفقرؼيمؼؿؿمدصعمشراعيمعوظقيمضدرػومم6-10

مإؼؼوفماٌقدؿماظؿوظلمسيماظؽلسم+مطونماظػرؼؼمعـؿؼالممإذازيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيمم(50000)م6-10-1

م..مإؼؼوفماٌقدؿماظؿوظلمسيماظؽلسم+مطونماظػرؼؼمعؼقؿوممإذاظرلةمدقرؼيممأظػزيسمودؾعقنمم(م75000)م6-10-2

م
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ماظػؽوتمرزلقيمإالمبعدمتلطقدػومسيمربوضرمرزلقيمعـممالمتعؿدلمغؿوئٍماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتمىؿقعماٌؾورؼوتموظؽوصيم6-11

م.ضؾؾماظؾفـيماظػـقيمسيماحملوصظيمواسؿؿودػومعـمضؾؾماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيممممممم

م:ؼعقدمإديماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمحؼمم6-12

م.تػلرلمعقادماظالئقيم6-12-1

م.تؼدؼرماإلجراءاتماظؿلدؼؾقيمحبؼماألسضوءموصؼومظؾؿكوظػيماٌرتؽؾيم6-12-2

متؼدؼرمإجراءاتمتلدؼؾقيمضؿـمصالحقوتماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمٌكوظػوتمملمؼردمبشلغفومغصمسيمػذهمم6-12-3

 .اظالئقيممممممممممم

مقفومسيماظػؼراتماظلوبؼيماٌؿعؾؼيممبكوظػوتمحيؼمظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمصرضماظعؼقبوتماٌـصقصمسؾم6-13

ماألغدؼيمواألسضوءمدونمأنمؼؽقنمػـوكمأيماسذلاضمعؼدممعـمأؼيمجفيموذظؽمسيمإرورمعلموظقؿفموصالحقؿفموعؿوبعؿفمممممممم

م.ظعؿؾفماظققعلموسيمحولمثؾقتماٌكوظػيمتطؾؼماظالئقيمحبذاصرلػوممممممم

م.عؾورؼوتمصنغفومتـؿؼؾمتؾؼوئقومإديماٌقدؿماظؿوظلإذامتؾؼكمسيمغفوؼيماٌقدؿمسؼقبيمغؼؾمم6-14

مالمؼؾعىماظـوديماٌغرممعوظقوماٌؾوراةماظالحؼيمإالمبعدمتلدؼدماظغراعيم،موسيمحولمسدممتلدؼدػومؼعؿدلمخودرامظؾؿؾوراةممم6-15

م.طؿوموتضوسػماظغراعيماٌوظقي(مم0م–م20)موؼـولمغؼطيماظصػرموتؽقنمغؿقفيماٌؾوراةمممممممم

م:كماظعؼقبوتماظقاردةمسيماظالئقيماظؿلدؼؾقيمظالسيبمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمصؼطموؼلؿعوضمسـفوممبومؼؾلتؾغم6-16

م.عؾوراتنيمرزلقؿنيمم+مسمظؿقضقػمسومم.لم((200000))مم6-16ً-1

م.معؾوراتنيمرزلقؿنيمم+معؾوراةمم(مم12)سمظؿقضقػم.لم((مم125000))م2م-16ً-6

م.عؾوراةمرزلقيممععمعالحظيمعضوسػيماٌؾؾغمظالسىماألجـيبمإنموجدم+مقػمدًمعؾورؼوتمسمظؿقض.لم((م100000))ممم16-3ً- 4

مسشرةمأالفم(مم10000)مأجقرماظؿقؽقؿمواٌراضؾيمؼؿؿمدصعفومضؾؾمبداؼيماٌؾوراةموسيمحولمسدماظؿلدؼدمؼغرمماظـوديممبؾؾغمم6-17

مظرلةمدقرؼيمبوإلضوصيمإديمأجقرماظؿقؽقؿمواٌراضؾيماٌذلتؾيمسؾقفمسيماألوديمومالمتؼوممبعدمذظؽمأؼيمعؾوراةمظؾػرؼؼمإالمسيمممممممم

م.ممممممممممبوٌؾوراةم(ممم0)موسيمحولمسدمماظؿلدؼدمؼعطكمسالعيم،محولمتلدؼدمواألجقرمضؾؾماٌؾوراةمممممممم

ماظالسؾنيمتؼعمسؾكمسوتؼماظـوديماظذيمؼـؿؿلمظفماظالسىموتلددمسـمررؼؼماظـوديمذيقعماظعؼقبوتماٌوظقيماٌذلتؾيمسؾكمم18-م6

مإديماهودماظؾعؾيمحصرًاموالمحيؼمظالسىماٌغرممعوظقًوماٌشورطيمععمغودؼفمإالمبعدمتلدؼدماظغراعيماٌوظقيمومالمحيؼمظفممممممممم

م..مممممممممممذيقعماظؿزاعوتفمإديماهودماظؾعؾيمممايصقلمسؾكمأؼيموثقؼيمرزلقيمعـماهودماظؾعؾيمإالمبعدمتلدؼدمممممممم

مسيمحولمسدممدصعماىزاءاتماٌوظقيماٌذلتؾيمسؾكماظـوديمؼقضػمإجراءمأيمعؾوراةمظـػسماظػؽيمشلذاماظـوديمضؾؾمدصعمم19م–م6

م...مممممماظغراعيماٌوظقيممممممممممم

مديمآخرمخاللماٌقدؿماظقاحدمإذامثؾًمضقودتفمظػرؼؼفمالمحيؼمأليمعدربمؼعؿؾمأليمصؽيماالغؿؼولمعـمغوديمإديمغوممم20م–6

مأيمعؾوراةمسيمعرحؾيماإلؼوب(ماألصؾلم)ماألولمممممممممم

مالمحيؼمظؾؿدربمتدرؼىمغودؼنيمسيمعقدؿمواحدموظقمظػؽوتمزبؿؾػيمأومدرجوتمزبؿؾػيمسيمغوديماظعؿؾمسيمغوديمآخرممم21م–م6

م.سيمغػسماظقضًمسيمأيمصػيمطوغًممممممممممم

م
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مسيمحولمضومماظـوديمبؿـؾقًمعشورطؿفمسيمعلوبؼيمخورجقيمثؿماسؿذرمبعدماظؿـؾقًمتػرضمحبؼفمشراعيمعوظقيمعؼدارػوممم22م–6

مزيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيمإضوصيموظؾعؼقبوتموماظغراعوتماٌوظقيماٌػروضيمحبؼفمعـمضؾؾماىفوتماٌـظؿيم(مم50000)ممممممممم

م.مظؾؿلوبؼيماًورجقيمممممممممم

أسضوءمذبوظسمم–أسضوءمذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم:م))موصيماألذكوصماٌذطقرؼـمالحؼًومؼعؿدلمطم6-23

ماظؾفونماظػـقيماظػرسقيمم–إداراتماألغدؼيم مم–اٌدربنيمم–أسضوء ماظػرؼؼمم–اإلدارؼنيمم-اظالسؾنيم–ايؽوم ػؿم((مأغصور

ععـققنمومذرطوءمسيمايػوزمومتطقؼرمظعؾيمطرةماظلؾيمسؾكماظصعقدماظػينموماٌوديموماألخالضلموماظلعلماٌلؿؿرمظدسؿمعلرلةم

م موجف مأصضؾ مسؾك ماظؾعؾي ماإلسالعقي، ماظؿصورؼح مطوصي متعؿدل مأيمذكصمعـمبماٌلقؽيمظذظؽ مسـ ماظصودرة مأغقاسفو ؽوصي

األغدؼيماظلقرؼيممومذبوظسمم–اهودمطرةماظلؾيمومأسضوءهم–االهودماظرؼوضلماظعوممومأسضوءهم))ماٌذطقرؼـمدوبؼًومحبؼم

ػلم((مأغصورماظػرؼؼمم–اإلدارؼنيمم–اظالسؾنيممم-اٌدربنيمم–ايؽومماظلقرؼنيمم-أسضوءماظؾفونماظػـقيماظػرسقيمم–إداراتفوم

ىؿوػرلماظرؼوضقيمسـمصوالتـومومسـماظؾعؾيمبشؽؾمتصورؼحمهرؼضقيمعمذؼيمظؾؿصؾقيماظعوعيمدؾىمػروبماٌلؿـؿرؼـموما

سوممسؾؿًومانمتؾوؼـماآلراءمحؼمعشروعموماظؿعؾرلمسـفمجيىمأنمؼؽقنمضؿـماظؼـقاتماظؼوغقغقيماٌلؿقحمبفوموسيمحولمثؾقتم

م:مػذهماظؿصرحيوتمتؿكذماإلجراءاتماظؿوظقيم

م.ظرلةمدقرؼيممأظػزيسمومسشرونم/م25000/مشراعيمعوظقيمومضدرػوممالًاْرةًاألوىلم-1

م.مممإظقفظرلةمدقرؼيمومإؼؼوصفمذفرمسـمممورديماٌفومماٌقطؾيممأظػزيلقنم/م50000/شراعيمعوظقيمومضدرػوممالًاْرةًاؾناـقةم-2

ظرلةمدقرؼيمومإؼؼوصفمدـيمطوعؾيمسـمممورديمعفوعفمومميـعممأظػعؽيمومزيلقنم/م150000/شراعيمعوظقيممالًاْرةًاؾناؾنةم-3

ممممم.عـمدخقلماظصوالت

 ً.مالمحبؼمظؾؿغرعنيمعوظقًوماظقاردؼـمسيمػذهماظػؼرةمعزاوظيمغشورفؿمضؾؾمتلدؼدماظغراعيماٌوظقيماحملددةم -5

ً:االعتراضًًـ 7املادة مم
م:جيقزماالسذلاضمسؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتماظرزلقيمٌكوظػؿفومضوغقنماظؾعؾيموغظومماٌلوبؼيموسؾكمأيمضرارمتلدؼيبمإديمم7-1

ماظيتمم7-1-1 ماظؿلدؼؾقي ماظؼراراتم مأو مظؾؿؾورؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼي ماظلؾي ماظلقريمظؽرة ماظعربل االهود

م.ممممممممممممممممممؼصدرػو

م.اظؾفـيماظػـقيماظػرسقيمسيماحملوصظيمظؾؿؾورؼوتمواٌلوبؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماحملوصظيم7ًً-1-2

ماٌم2-م7 ماالسذلاضمبوظدلؼد مإردول مؼؿؿ ماظػوطسمخالل مأو ملفؾ مم48) ماشلقاتػمم( ماسؿؿود موجيقز ماٌؾوراة ماغؿفوء معـ دوسي

م.ممممممممممممممممممماٌلفؾيمسيممػذاماجملولمأصقاًل

م.ممممممظرلةمدقرؼيمالمشرلمؼعودمإديماٌعذلضمإذامصدرماظؼرارمظصويف(مم2000)مؼرصؼمبوالسذلاضمردؿمتلعقينموضدرهمم3-م7

مبوالسذلاضمإم4-م7 مؼمخذ مؼؽقنممال مان مذرؼطي م م، ماظؿلفقؾ ماٌعذلضمسؾكمصققػي مرئقسماظػرؼؼ مضؾؾ معـ ماظؿقضقع مبعد ال

سدامذظؽمالمؼمخذمبوالسذلاضمعفؿومطوغًممواظؿقضقعمسؾكماالسذلاضمبعدماٌؾوراةمعؾوذرةموضؾؾمتقزؼعمأوراقماظؿلفقؾموصقؿ

دوسيموسدام(مم48)ماللمعدةمالمتؿفووزموسؾكماظػرؼؼماٌعذلضمرصعماالسذلاضمععمرزلفمإديماهودماظؾعؾيممخ،ماألدؾوبم

م.مممممممممذظؽمؼرصضماالسذلاض

مممم
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م:االدتئناف مـ 8املادة ممم
م.ؼقعومعـمتورؼخماظؾالغ(مم15)مؼردؾماالدؿؽـوفمبؽؿوبمعلفؾمسيماظدلؼدماٌضؿقنمخاللممم8-1

م.ظرلةمدقرؼيممالمشرلموؼعودمإديماٌلؿلغػمإذامصدرماظؼرارمظصويف(مم5000م)ؼرصؼماالدؿؽـوفمبردؿمتلعقينموضدرهممم8-2

م.مضطعلمالمرجقعمصقفمأالدؿؽـوسيضرارماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيماالسذلاضمم8-3

ممم:الطعنمم- 9املادة    
م.ةماظلؾيمإديماٌؽؿىماظؿـػقذيجيقزماظطعـمسيماظؼراراتماالدؿؽـوصقيماظصودرةمسـماالهودماظعربلماظلقريممظؽرممممممم

 -00املادة  ممم
م.وعلؿؿرةمظؾؿقادؿماظالحؼايممم(2012ًًًًً-2011ًً)ًًؼعؿؾمبفذهماظالئقيماسؿؾورامعـمبداؼيمعقدؿممممممممممممم
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 3123-3122خطت عًم االحتبد انقبديت ملىسى 

ً

م.ذبؾسمظؾعؾيمظؾؿقدؿماظؼودمممأواٌممترماظلـقيمماتتـػقذمضرارم-1

رمظعؾيمطرةماظلؾيمسيمطوصيمربوصظوتماظؼطرموردؿماظلقودوتمؼظؾعؿؾمسؾكمغشرمومتطقاظػـقيموماظؿـظقؿقيمماإلجراءاتعؿوبعيمم-2

م.اإلعؽوغقوتماٌؿوحيماٌالئؿيمظؿقدقعمومغشرمضوسدةماظؾعىمحلىم

اظؾدءمبؿػعقؾماالغذلغقًموماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؿقاصؾمععمذيقعمصروعماالهودماظرؼوضلماظعومموماظؾفونماظػـقيماظػرسقيمومم-3

م.األغدؼيماظرؼوضقيمبلدرعموضًمممؽـم

لمومإضوعيمعفرجوغوتمسؾكماالػؿؿوممبؼوسدةماظصغورموماظصغرلاتمومذظؽمبندخولمومتعؿقؿمظعؾيماٌقينمبودؽًمبشؽؾمإظزاعم-4

م.معلؿقىماحملوصظيموماسؿؿودمعفرجونمعرطزيمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيم

م.االػؿؿوممسيمغظومماالحذلافموماٌؿوبعيمايؼقؼقيمظفمبشؽؾمدضقؼمم-5

االػؿؿوممسيمصؽيماظشؾالتمتدرجيقًومسؾكمعلؿقىماحملوصظيمومعـمثؿمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمعـماجؾمتقدقعمرضعيمضوسدةمم-6

م.غوثاإل

م.ممومتـظقؿماظعالضيمبشؽؾمسوممعـماجؾمايػوزمسؾكمحؼقضفـمومحؼققماظـوديماإلغوثاظعؿؾمسؾكمتطؾقؼمسؼقدمظػؽيمم-7

سؾكماٌراطزماظؿدرؼؾقيمماإلذرافاٌؿقزؼـمسيماظؼطرمظزؼورةماحملوصظوتموممىـيماٌدربنيماٌرطزؼيمبؿؽؾقػماٌدربنيمسؿؾمعؿوبعيم-8

م.ومسؿؾمدوراتمتدرؼؾقيمظؿقدقعمضوسدةماٌدربنيمسؾكمعلؿقىماحملوصظوتموماٌـورؼم

م.اظعؿؾمسؾكمتلعنيمدالتمعقينمبودؽًمإديمذيقعماحملوصظوتمسـمررؼؼماٌؽؿىماظؿـػقذيمظؾؿلوػؿيمسيمغشرمػذهماظؾعؾيم-9

ذبوظسمإدارةماألغدؼيموماظؾفونماظػـقيمبشؽؾمدوريمسيمطوصيممطمسؼدماجؿؿوسوتمظالهودمعع/اسؿؿودماظـفٍماظؿشورطلمعم-10

م.احملوصظوتمظدراديمواضعماظؾعؾيموماظصعقبوتماظيتمتعوغلمعـفومووضعمايؾقلمظؿفووزمعشوطؾفوم

ضقوممىـيمايؽوممبؿلػقؾمايؽوممبؽوصيماظػؽوتمعرطزؼًومسؾكمعلؿقىماحملوصظوتمووضعفؿمهًمغظومماظػقصماظدوريمم-11

م.اظشروطؼمؼٌعؿؿدةمسوٌقًومومادؿؾعودمشرلماٌؾؿزمموماظذيمالمحياماألدسضؿـم

اًوصيمبؽؾمماإلداراتاظػـقيمومماألجفزةومتؽؾقػم(مغوذؽوتمم–دقداتمم–غوذؽنيمم–رجولم)معـؿكؾوتمدائؿيممإسدادم-12

م.وماٌؿوبعيموماالدؿؿرارؼيمشلذهماٌـؿكؾوتمرقالماظعوممعـؿكىم

جفومضؿـمخطيمسؿؾماالهودماأدرومماألغدؼياظقرـقيموممظؾؿـؿكؾوتمآدقووشربمماألدققؼياٌشورطيمسيماظؾطقالتماظعربقيمومم-13

م.مم2011ظعومم

م.ماظؿؼقدمبوظؾقائحماظداخؾقيموماالغضؾورقيمبدضيموماظؿشددمسيمصرضماظعؼقبوتمظؾففوتماٌكوظػيمم-14

م.ماٌلؿقسيموماٌرئقيمالسؿؿودمبراعٍمعؿكصصيمبؿطقؼرمظعؾيمطرةماظلؾيمماظؿـلقؼمععماىفوتماإلسالعقيماٌؼروءةموم-15

م

م

م

م
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ً

م.سدمماػؿؿوممبعضمإداراتماألغدؼيمبفذهماظؾعؾيموماالغصرافمإديماالػؿؿوممبؾعؾيمطرةماظؼدممم-1

اظدوريمومطذظؽمتـػقذمروزغوعيمالتمبلؾىماغشغوشلومسيمايػالتموماٌفرجوغوتمومشرلػومممومؼربؽموسدممجوػزؼيماظصم-2

م.مالتمخاللمصذلةماظـشوروتماظرزلقيموصقوغيماظص

مبعضمم-3 ماػؿؿوم مذغىمماألغدؼيسدم مو ماظؿقؽقؿ محدوثماسذلاضوتمبعضماظالسؾنيمسؾك محقول ماظلؾي ماهود مبلوسدة

خؾؼمعـوصلوتممإديممومؼمديمماألخالضلحلـماظؿصرفموماالظؿزاممبوظؿشفقعممإديوسدممتقجقفمروابطماٌشفعنيماىؿفقرم

م.اظرؼوضقيماظيتمتؿؿقزمبفومظعؾيمطرةماظلؾيمماألجقاءبعقدةمسـم

ديمحوالتموماٌللظيماظذلبقؼيمواألخالضقيمظالسؾنيموماىؿفقرموػذامؼمديمإضعػماػؿؿوممإداراتماألغدؼيمبدلاعٍماظؿقسقيمم-4

م.ماظػقضكماظيتمتشفدػومعالسؾـوم

م.سدممصوسؾقيمبعضماظؾفونماظػـقيمسيماحملوصظوتمظؾؼقوممبدورػوماظؼقوديموماظػينمسيمإسدادماألغدؼيماظلؾقؼيمم-5

تؾيمسؾكماظـوديمظؼوءمذظؽمومخوصيمأغدؼيماظدرجيمذلدبقفماألغدؼيمعـماظؿقدعمبؼقاسدماظؾعؾيمخقصًومعـمزؼودةماظـػؼوتماٌم-6

م.عوظقياظـوغقيموماظـوظـيمظضعػماٌردودماٌوظلمظدؼفومومسدممتقصرمعصودرمدسؿم

م.ؼوتماظدوريموماظؽلسبؿغطقيماىقاغىماألعـقيمسيمعؾورمتصروعماالهودماظرؼوضلماظعوممسيماحملوصظومسدممضدرةمبعضم–م7

مم.سومقيماٌؿكصصيموماٌؿػرشيمظؿطقؼرمسؿؾماالهودمبشؽؾماظصعقبيمسيمإجيودماظؽقادرماظػـ-8م

م

م

م

م

م

م

م

م

م


