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الرٌاضت و األخالق متثل القٍن و تعرب عن روح األصالت و
روح العطاء وعن القدراث و اإلهكاناث و تلك
املسائل كلها تصب يف عولٍت بناء الىطن و تطىره
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حمتــويـــات التقــريــر
 .1ذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم.
 .2غشوطمىـيمايؽوممٌقدؿم2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿم2012-2011م.
 .3غشوطمىـيماٌـؿكؾوتمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
 .4غشوطمىـيماظرؼوضيماألغـقؼيمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
 .5غشوطمىـيماٌدربنيمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
 .6غشوطمىـيماٌقينمبودؽقًمٌقدؿ2011-2010ممومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
 .7غشوطمىـيماإلحصوءمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
 .8غشوطمىـيماٌلوبؼوتمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011
.9غشوطمىـيماالحذلافمٌقدؿ2011-2010مومخطيمسؿؾفومٌقدؿ.2012-2011م
.10مغشوطمىـيماالغضؾوطموماظالئقيماالغضؾورقيمٌقدؿ.2012-2011
.11ماظصعقبوتماظيتمتقاجفمبرغوعٍموخطيمسؿؾماالهودموماًطيمظؾؿقدؿماظؼودمم.

.12ماظؿؼرؼرماٌوظلم.
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م اؾيادةًأعضاءًاْممترًً:
ؼـعؼدمعممترغومػذاموورــومميرممبرحؾيمصعؾيمغؿقفيماظظروفماظراػـيماألعرماظذيمؼؿطؾىمتضوصرمجفقدمذيقعمأبـوءماظؾعؾيم
دونمادؿــوءمبؽؾمصدقمومأعوغيمضؿـمإرور مصرؼؼماظعؿؾماظقاحدمومانمغؾؿعدمسيمسؿؾـومومرروحوتـومسـماظػردؼيموماٌصوحلم
اظشكصقيمظالرتؼوءمبؾعؾيمطرةماظلؾيمسبقماألصضؾموماالدؿػودةمعـمطوصيماألعقرماظيتمأصرزتفوماٌراحؾماظلوبؼيمظؿالسيماظلؾؾقوتم
ومتلؾقطماظضقءمسؾكماالجيوبقوتموماظعؿؾمسؾكمرسوؼؿفومومتطقؼرػومعـمخاللمعداخالتؽؿماظؾـوءةموماشلودصيم...م
اؾيادةًأعضاءًاْممترًًً:
ؼـعؼدمػذاماٌممترمومضدمخطكماهودطؿمخطقاتمػوعيمسؾكماظطرؼؼماظصققحمسيمبـوءماظؾعؾيمعـمخاللم:مم
- 1تطقؼرماظعؿؾماإلداريموماظؿـظقؿلمسيمعػوصؾمسؿؾماالهودمومىوغفم.
- 2تلدقسمسؿؾماالهودموصؼمعـظقعيماظؽذلوغقيم.
- 3اإلضالعمبوٌشروعماظقرينماظـقسلمظؿطقؼرماظػؽوتماظعؿرؼيمومإحداثماٌراطزماظؿدرؼؾقيمظالػؿؿوممبوٌقاػىماظـقسقيم.م
- 4انوزمطوصيماظـشوروتماظيتماضرػومعممترطؿماظلوبؼمرشؿماظظروفماظصعؾيماظيتمعررغومبفومذيقعوًمسيمخطقةمتـؿمسـم
جدؼيماالهودموماظؿزاعفمسيمتـػقذمبراذبفمومخططفماظلـقؼيمسؾكماظـققماألعـؾم.م
وفـاًالبدًؾـاًإنًـمقجفًباؾشؽرًؾــًًً:
 عـظؿيماالهودماظرؼوضلماظعومماظيتمملمتدخرمجفدامسيماظؿفووبموماظؿػوسؾموماظدسؿماظالربدودمظالهودمسيمتـػقذم
براذبفمومخططفمومغشوروتفم.
 صرعماالهودماظرؼوضلمسيماحملوصظوتم–ماظؾفونماظػـقيماظػرسقيم–ماألغدؼيم–ماظؾفونماظرئقلقيمظالهودمٌلوػؿؿفوموم
عشورطؿفومسيمتـػقذماٌلوبؼوتموماظدلاعٍموماًططماٌقضقسيماألعرماظذيمظفماألثرماظؽؾرلمسيماظقصقلمإديمتؾؽماٌرحؾيم.م
 اإلسالمماظرؼوضلماظذيمواطىمعلرلتـومصؽونمرطـومأدودقوًمومسوعالًمػوعوًمسيمتطقؼرماظؾعؾيم.
اؾيادةًأعضاءًاْممترًً:
دقؽقن مسؿؾ ماالهود مظؾؿقدؿ ماظؼودم م 2012-2011مدضقؼوً مو مادؿــوئقو مؼؿطؾى ماٌروغي مسي مادبوذماظؼرارات ممبو مؼؿالءم مععم
اظظروف م اظراػـي مو مؼضؿـ مادؿؿرار ماٌلوبؼوت مو منوحفو مظذا مؼؿقجى مسؾقـو ماظؿقؾل مبروح ماٌلموظقي ماظقرـقي مأخرلاً مطؾم
اظؿؼدؼرموماحملؾيمظؾقضقرماظؽرؼؿمومظؽوصيماظعوعؾنيمسيمضطوعمطرةماظلؾيمومظقؽـمذعورغوماظشػوصقيموماظعؿؾماظدؤوبمظالرتؼوءم
بؾعؾؿـومسبقماألصضؾم.
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جملس إدارة االحتاد العربي السوري لكرة السلة
&ًمتًاـمىابًاالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًبمارقخًً2009/12/14عؾكًاؾشؽؾًاؾماؾلًً:
حمؿدًجاللًـؼرشًًًً

رئقياًً

اؾدؽمقرًداـقالًذوًاؾؽػؾًًً

أؿقـاًًؾؾيرً

حمؿدًحـقينًًًًً

عضقاًً

رقاضًعرابلًًًًً

عضقاًً

جاـقتًاؾشاؿلًًًً

عضقاًً

ًػقاًزًاِهلًًًً

عضقاًً

عدـانًاؾعاـلًًًًً

عضقاً

حمؿدًابقًدعدىًًً

عضقاًً

وػقؼًدؾقمًًًًً

عضقاًً

 متًتعـــقنًاؾيـــقدًحمؿـــدًأبـــقًدـــعدىًعضـــقاًًالًاالٍـــادًاؾعربـــلًاؾيـــقريًؾؽـــرةًاؾيـــؾةً
بدالًًؿـًاؾيقدًعلدًاؾؽرقؿًػاخقريًباؾؼرارًرؼؿًً510تارقخًً.ً2011/2/24
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جلان االحتاد العربي السوري لكرة السلة ملوسم 9000-9009
ُــةًاألؿــقرًاْيـمعهؾةًًً:
حمؿدًجاللًـؼرشًً

رئقياً

دً.داـقالًذوًاؾؽػـؾًًً

أؿقـاًًؾؾير

حمؿـدًحـقـينًًًً

عضقاً

اؾؾهـــةًاؾػـقةًاؾرئقيقةًًًً:
حمؿدًجاللًـؼرشًًًًًًًًًًًً

رئقياًً

فاللًدجاـلً ًًًًًًًًًًًًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًً

بادؾًاِؿقيًًًًًًًًًًًً ًً

عضقاًً

جاكًباذاقاـلًًً

عضقاًً

عؿادًعنؿانًًًًًًًًًً

عضقاًً

ررقػًؼقررشًًً

عضقاً

غادةًاؾراعلًًًً

عضقاًً

دـاؿرًإؿـامًًًًًًًًًًًًًًً

عضقاًً

ُــةًاِؽــامًاؾرئقيقةًً:
ذوادةًاؾفًرذلً ًًً

رئقيـاًً
أؿقــاًًؾؾيـرًً

ؿػقــدًتؾؾـقًً

ًًً

مجالًاؾمنبًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً عضـقاًًً

ؿاجـدًدــهؼدارًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًعضـقاًًً

حيقــكًؿؾــقكًًًًًًًًًًًًًًًًًً

عضـقاًً

ً
ً
ً
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اؾؾهــةًاألـنـققةًًًًًً:
جاـقـتًاؾشـاؿلًًً

رئقيـاًً

دفريًتالويًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًً

فاـلًدـػطؾلًًًًًًًًًًًًًًًً

عضقاًًً

ؿريقـامًعلدًاؾـقرًًًًًًًًًًً

عضقاًًً

فدىًحاؿـضًًًًًًًًًًًًًً

عضقاًً

ُـــةًاالحمـرافً:
جاللًـؼرشًًًً

رئقيـاًً

ػقازًاِهلًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًً

وحقدًعرػاتًًًً

عضقاًً

فاـلًعلدوًًًً

عضقاًً

ً
ُـــةًاْدربقــًً:
عؿادًعنؿـانًًً

رئقيـاًًًًَ

فقنؿًمجقؾًًًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًًً

دـاؿرًؽقاؾلًًًً

عضقاًًً

جاكًباذـاقاـلًًً

عضقاًًًً

جمـدًدـراجًًًً

عضقاًًً

عالءًجقخهلًًًً

عضقاًً

ً
ُــةًاالـضـلاطً:
صـالحًـققالتـلًًً

رئقيـاًً

ذـوادةًآلًرذـلًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًً

وحقـدًعرػـاتًًًً

عضـقاًًًً
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ُــةًاْيـابؼاتًًًً:
فاللًدجاـلًًً

رئقياًًً

اميـًصالحًًً

أؿقـاًًؾؾيـرًً

ؿـمصرًعلدًاؾرزاقًًًً

عضقاًًًً

إبرافقـؿًاؾعؿرًًًً

عضقاًًًًً

ؽرقؽقرًمحاؾقانًًًً

عضقاً

ً
ُــةًاْقينًبادـؽتًً:
فقنـؿًمجقـؾًًً

رئقيـاًًً

فقنـؿًاخمقـارًًًً

أؿقـاًًؾؾيرًً

ػـــاديًٌؿًًًً

عضقاًً

دً.جاللًمحقيًً

عضقاًً

جقرجًذؽرًًًًً

عضقاًًًًً

ُــةًتطققرًوًتلفقؾًاِؽامًًً:
رقاضًعرابلًًً

رئقيـاًًً

فشامًاؾشؿعةًًًًً

أؿقـاًًؾؾيرًً

علدًاؾغينًغـقمًًً

عضقاًً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقمؿًاؾعؿؾًعؾكًإـشاءًُـمنًجدقدتنً:
ُـةًاؾػكاتًاؾعؿرقة
ُـةًؿيابؼةًً3×3
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انالئحت اإلداريت
نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت املىسى 3123 - 3122
اننظبو اإلداري نعًم انهجبٌ انرئيسيت نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت
- 1تعارًقػ:
ؼؼصدمبوظؽؾؿوتمواظعؾوراتماظؿوظقيماٌعوغلماٌذطقرةمأدغوه:م
 االهودم

ذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي

 اظؾفـيمم

اظؾفـيماظرئقلقيماٌؿػرسيمسـماالهود.

 اظعضقمسضقمأحدماظؾفونماظرئقلقيماٌؿػرسيمسـماالهودم
- 2ؼؿؿمتشؽقؾمىونمرئقلقيمزبؿصيمعـمأصقوبماًدلةمسيماجملوالتماظػـقيماٌكؿؾػيمظؾعؾي.
- 3ؼؽقنمأسضوءمتؾؽماظؾفونمعـمخورجمأسضوءمذبؾسمإدارةماالهود.م
- 4ؼؿؿمتشؽقؾماظؾفونمعـمضؾؾمذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي.م
- 5تؿؽقنمطؾمىـيمعـم5مأسضوءمػؿماظرئقسموأربعيمأسضوء.
- 6تلؿلمطؾمىـيمأحدمأسضوئفومظؾؼقومممبفوممأعنيماظلر.
- 7تيؿكًاؾؾهانًاؾػـقةًاؾرئقيقةًحيبًاآلتل:
 اظؾفـيماظرئقلقيمظؾقؽوم.م
 اظؾفـيماظرئقلقيمظؾؿدربني.م
 اظؾفـيماظرئقلقيمظؾؿلوبؼوت.م
 اظؾفـيماظرئقلقيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقي.م
بوإلضوصيمظؿؾؽماظؾفونمؼؼقمماالهودمبؿشؽقؾمىونمأخرىمظؾؿعووغيمبؿغطقيمطوصيمجقاغىماظعؿؾموػل:م
 ىـيماظؿطقؼرماألغـقؼيماظرئقلقيمم
 اظؾفـيماظرئقلقيمظإلحصوءم
 ىـيماظؿطقؼرماظرئقلقيمظػؽيماظصغورم
طؿومؼؼقمماالهودمبؿشؽقؾماظؾفونمذاتماظصػيماإلدارؼيمواظؼوغقغقيمواإلسالعقيمحلىماآلتل:م
 اظؾفـيماظرئقلقيمظالغضؾوطم
 اظؾفـيماظرئقلقيمظالحذلافم
 اظؾفـيماإلسالعقيماظرئقلقيم
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- 8اجمؿاعاتًاؾؾهان:
 تـعؼدماجؿؿوسوتماظؾفونمبـوءًمسؾكمدسقةمعـمضؾؾماظرئقسمأومأعنيماظلرمسيمحولمشقوبماظرئقس.مم
 ؼؼقممأعنيماظلرمبرئوديماىؾلوتمسيمحولمشقوبمرئقسماظؾفـي.م
 وؿؿعماظؾفونمبشؽؾمدوريمعرةمواحدةمسيماظشفرمأومسـدماظضرورة.م
 سـدماالخؿالفمبوظرأيمأليمدؾىمعـماألدؾوبمؼؿؿمإتؾوعمعؾدأماظؿصقؼًمالدبوذماظؼرارماٌـودىم
 ؼؽقنمصقتمرئقسماظؾفـيمعرجقوًمسيمحولمتلوويماألصقاتمم
- 9تؽقن م ذيقعمعؼرراتماظؾفونممبـوبيماضذلاحموتعؿؿدمتؾؽماظؼراراتمأومجزءمعـفومبعدمتصدؼؼفومواسؿؿودػومعـمذبؾسم
إدارةماالهود.م
 - 10تؼقممطؾمىـيمبقضعماًطيماظلـقؼيماًوصيمبفوموتؼدميفومظالهودمإلضرارػو.م
 - 11تؼقمماظؾفونممبؿوبعيمتـػقذمخطؿفوماظلـقؼيمعرحؾقو.
 - 12تؼدممطؾمىـيمعـماظؾفونمتؼرؼرامدـقؼومسـمأسؿوشلوموغشوروتفومؼؼدممإديماٌممترماظلـقيماظعوممظالهود.
 - 13ؿفامًرئقسًاؾؾهـةً:
 دسقةماظؾفـيمظالجؿؿوع.م
 رئوديمجؾلوتماظؾفـي.م
 متـقؾماظؾفـيمظدىمذبؾسمإدارةماالهودمسـدماظضرورة.م
 - 14ؿفامًأؿـاءًدرًاؾؾهان:
 دسقةماظؾفـيمظالجؿؿوعمبؿؽؾقػمعـمرئقسماظؾفـي.
 دسقةماظؾفـيمظالجؿؿوعمسيمحولمشقوبمرئقسماظؾفـي.م
 ادؿالمماظؿؼورؼرماظقاردةمإديماظؾفـيموسرضفومسؾكمأسضوءماظؾفـيمخاللماالجؿؿوع.مم
 تدوؼـمربضرمجؾلوتماظؾفـيمورصعفمإديمذبؾسمإدارةماإلهود.مم
 حػظماظؽؿىمواظؾالشوتماحملقظيمإديماظؾفـيموسرضفومسيماجؿؿوسوتماظؾفـي.م
 حػظماىؾلوتمواظؿؼورؼرمواظؾالشوتماظصودرةمسـماظؾفـي.مم
 عؿوبعيمتـػقذمعؼرراتماظؾفـيمبعدمعصودضؿفومعـمضؾؾمذبؾسمإدارةماالهود.م
 - 15اـمفاءًعؿؾًاؾؾهانًاؾرئقيقةم:مؼـؿفلمسؿؾماظؾفـيمسيمايوالتماآلتقي:م
 إذامصدرمضرارمعـماإلهودمحبؾفو.م
 إذامادؿؼولمشوظؾقيماألسضوءمومتًمعقاصؼيماالهودمسؾكماالدؿؼوظي.
 سي محول مادؿؼوظي مرئقس ماظؾفـي مؼعني ماالهود مرئقلو مجدؼدا مظؾفـي مبدال مسـف ،معـ مأسضوء ماظؾفـي مأو معـم
خورجفو.م
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 - 16ؿمابعةًاؾؾهانًألعؿاهلاًعـدًادمؼاؾةًاالٍادًأوًاـمفاءًػرتتفًاالـمىابقةً:
 تؿوبع ماظؾفون ماظرئقلقي مأسؿوشلو مسي محول مادؿؼوظي ماهود ماظؾعؾي مأو مسي محول ماغؿفوء مصذلتف ماالغؿكوبقي موينيم
تعقنيمىونمجدؼدةمعـمضؾؾمذبؾسماإلدارةماىدؼدمظالهود.م
 الحيؼمظؾفونمتلقرلمأعقرماهودمطرةماظلؾيماٌمضؿيمواٌعقـيمبدالمعـمذبؾسمإدارةماالهودمبلؾىماالدؿؼوظيمأوم
أليمدؾىمآخر،مبؿعقنيمىونمرئقلقيمجدؼدة.م
- 17

إدؼاطًاؾعضققةً:متلؼطماظعضقؼيمسـمسضقماظؾفـيمسيمايوالتماآلتقيًً:
 إذامدبؾػمسـمحضقرمثالثيماجؿؿوسوتمعؿؿوظقيمأومزيليماجؿؿوسوتمعؿػرضيمبدونمسذرمعؼؾقل.
 إذامادؿؼولمعـمسضقؼيماظؾفـي،ممبقاصؼيمذبؾسمإدارةماالهود.
 زبوظػيماألغظؿيمواظؼقاغني.
 صشؾفمأومسدممضقوعفمبوٌفومماٌقطؾيمإظقف.
 ؼؼقمماالهودمبؿعقنيماظعضقماظؾدؼؾمسـماظعضقماظذيمدؼطًمسضقؼؿفمبوظؾفـيمسيمعدةمأضصوػومثالثقنمؼقعو.
م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اننظبو انذاخهي نالحتبد انعربي انسىري نكرة انسهت
حىصيف عًم انهجبٌ انرئيسيت
ػقؿاًقؾلًتقصقػاًؾألعؿالًواْفامًاؾيتًتشرفًعؾقفاًاؾؾهانًاؾرئقيقةًً،اْـلنؼـةًعــًاالٍـادًاؾعربـلًاؾيـقريًؾؽـرةً
اؾيؾةًوفلًً:
- 1اؾؾهـةًاؾػـقةًاؾرئقيقةً.
- 2اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾوؽام.
- 3اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿدربن.
- 4اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿـمىلاتًاؾقرـقة.
- 5اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿيابؼات.

اؾؾهـةًاؾػـقةًاؾرئقيقةً
ؼامًاالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًبمشؽقؾًُـةًػـقةًؿـًخرباءًاؾؾعلةًوتيؿكًاؾؾهـةًاؾػـقةًاؾرئقيقة ًوذؾؽً
حيبًؼرارًاالٍادًجبؾيمفًرؼؿً11تارقخًً.2010/7/28
 تملؾػًتؾؽًاؾؾهـةًؿـ ًتيعةًأذىاصًقمؿمعقنًباّربةًاؾػـقةًاؾؽلريةًواْمـقعةًعـًررقؼًؿشارؽمفؿًبـشاراتً
اؾؾعلة ًْدة ًرققؾة ًدقاء ًال ًأـدقمفؿ ًأو ًال ًاْـمىلات ًاؾقرـقة ًاؾيقرقة ًؽالعلن ًً ،أو ًؿع ًاألجفزة ًاؾػـقة ًؾمؾؽً
اْـمىلات.
 قعادًتشؽقؾًاؾؾهـةًؽؾًدـمنًاعملاراًؿـًتارقخًؼرارًتشؽقؾفاًؿـًؼلؾًجمؾسًادإدارةًؾالٍادًاؾعربلًاؾيقريً
ؾؽرةًاؾيؾةً.
 قرأسًتؾؽًاؾؾهـةًرئقسًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًبقـؿاًقؽقنًأعضائفاًؿـًخارجًجمؾسًإدارةًاالٍادً،وؿـً
اْؿؽـًأنًقؽقـقاًؿـًرؤداءًأوًأعضاءًاؾؾهانًاؾرئقيقةًاؾمابعةًؾالٍاد.
 قؽقنًأؿنًدرًاؾؾهـةًفقًاؾيؽرتريًاؾػينًؾدىًاالٍادً.
 قرأسًاؾيؽرتريًاؾػينًؾالٍادًاؾدائرةًاؾمـػقذقةًؾؾهـةًاؾػـقةًاؾعؾقاًاْمؾػةًؿـًادإداريًاؾعامًؾؾؿـمىلاتًوأؿـاءً
درًاؾؾهانًاؾػـقةًاْػرغنً ؾدىًاالٍادًوًتؽقنًتؾؽًاؾدائرةًاْيموؾةًعـًؿمابعةًأعؿالًوؼراراتًاؾؾهـةًاؾػـقة.
َ مؿعًاؾؾهـةًؿرةًؽؾًذفرً،أوًالًحالًاؾضرورةًبدعقةًؿـًرئقسًاؾؾهـة.
 قصدرًعـًاؾؾهـةًعؼبًؽؾًاجمؿاعًحمضرًجؾيةًقذؽرًػقفًؽاػةًاْقاضقعًاؾيتًـقؼشتًباالجمؿاعًحيبًجدولً
األعؿالً،واؾربقدًاؾذيًوردًإىلًاؾؾهـةًوادإجاباتًواْؼرراتًواؾمقصقاتًاؾيتًاختذتًخاللًاالجمؿاع.
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 تمىذًاؾؾهـةًؿؼرراتفاًعـًررقؼًاؾمصققتًحنًاِاجةًإىلًذؾؽًً،والًحالًتياويًاألصقاتًقؽقنًصقتًرئقسً
اؾؾهـةًؿرجوا،.وقؾمزمًاُؿقعًبمؾؽًاْؼررات.
 ؽاػةًؿؼرراتًوتقصقاتًاؾؾهـةًواْشارقعًاؾمطققرقةًاْؼدؿةًؿـًؼلؾفاًحباجةًإىلًتصدقؼًجمؾسًإدارةًاالٍاد.
 ختمصًاؾؾهـةًباُاـبًاؾػينًاؾمشرقعلً،وباُاـبًاالدمشاريًعـدًرؾبًاالٍادًؾذؾؽ.
ً

وتؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاآلتقةًً:
- 1درادةًاؾؾقائحًاؾداخؾقةًؾالٍادًوؿـاؼشمفاًوإبداءًاؾرأيًبفاًًوًاؼرتاحًاؾمعدقالتًاؾالزؿةًعؾقفـاًً،اـاً
قمديًإىلًتطققرًاؾؾعلة.
- 2درادةًعؿؾًاؾؾهانًاؾػرعقةًؾالٍادًوتؼققؿًعؿؾفا،ااًقـعؽسًعؾكًتطققرًاْيمقىًاؾػينًؾؾعلة.
- 3درادةًررقؼةًوـقعقـةًاؾعؿـؾًاؾػـينًداخـؾًاالٍـادًوعالؼـةًاالٍـادًوآؾقـةًعؿؾـفًؿـعًاألـدقـةًوُـانً
احملاػظاتًااًقمديًؾالرتؼاءًبـقعقةًاؾعؿؾًوػاعؾقمف.
- 4درادةًاؾطرقؼةًاْنؾكًؾعؿؾًاْـمىلاتًاؾقرـقةًوررقؼةًتشؽقؾفاًوؿدةًؿعيؽراتفاًوـقعقمفاًاـاًقمقاػـؼً
ؿعًادإؿؽاـقاتًاْادقةًاْماحة،وباؾمـيقؼًؿعًُـةًاْـمىلاتًاؾقرـقة.
- 5درادةًوؿـاؼشةًاْيابؼاتًاحملؾقـةًوؿـدىًجـدوافاًواـعؽادـفاًعؾـكًؿيـمقىًاؾؾعلـةًدـقاءًؾالعـلنًأوً
ؾألـدقةًواْـمىلاتً.
- 6ادإرالعًعؾكًاؾدراداتًاْؼدؿةًؿـًؼلؾًاؾؾهانًاؾرئقيقةًاْىمؾػةًؾالٍادًوإبـداءًاؾـرأيًبفـاًواؾمقصـقاتً
اؾيتًميؽـًأنًتؼدؿفاًبفذاًاّصقص.
- 7ادإرالعًعؾكًاْشارقعًاؾمطققرقةًاْؼدؿةًؿـًاٍادًؽرةًاؾيؾةًوؿـاؼشمفا.
- 8اؼرتاحًخططًتطققرقةًؾؾقاؼعًاؾرقاضلًاؾيؾقىًوخاصةًؾؾقضعًادإداريًواؾػينًواْاؾلًًؾألـدقـةًاحملؾقـةً،
وؿـاؼشةًاؾرقاضةًاْدردقةًواُاؿعقةًوررقًاالدـمػادةًؿـفـاًؾمطـققرًاؾؾعلـةًً،وتؼـدقؿًتؾـؽًاؾدرادـاتً
واِؾقلًاْؼرتحةًإىلًاُفاتًاؾرقاضقةًاؾعؾقاًً،عـًررقؼًجمؾسًإدارةًاالٍاد.
- 9تؼققؿًاؾدراداتًواّططًاؾيـققةًاؾيتًأٌزتًورػعًاؾمقصقاتًؾمهاوزًاؾصـعقباتًاؾـيتًواجفمفـاًتؾـؽً
اّططًأثـاءًاؾمـػقذً.
ً
ً
ً
ً
ً
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اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾوؽامً
تؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاؾرئقيةًاؾماؾقةًً:
 .1إسدادماًطيماظلـقؼيمظـشوروتماظؾفـيم،موعؿوبعؿفومبشؽؾمدوريموإسالمماالهودمبـؿوئٍمتؾؽماٌؿوبعي.م
 .2اظعؿؾمسؾكماالرتؼوءمبوٌلؿقىماظػينمواظؾدغلمظؾقؽوممسـمررؼؼمتـظقؿماظدورات،مواظـدواتمواحملوضراتم.م
 .3اإلذرافمسؾكمدوراتماظؿلػقؾماظؾدغلمظؾقؽوممواسؿؿودماظـؿوئٍ.م
 .4تقضقعماظعؼقبوتماٌـودؾيمحبؼمايؽومموصؼوًمظالئقيماظعؼقبوت.
 .5ممدسقةمايؽومميضقرماالجؿؿوسوتماظعوعيم.مم
 .6وضعماظؿعؾقؿوتماظعوعيمواًوصيمبويؽومم.مم
 .7تعقنيمايؽوممواٌراضؾنيماظػـقنيموإبالشفؿمإلدارةماٌـوصلوتماظيتمؼـظؿفومأومؼشرفمسؾكمتـظقؿفوماالهود.مم
 .8اظؿقصقيمبصرفماٌلؿقؼوتماٌوظقيمظؾقؽوممواٌراضؾنيماظػـقنيموأسضوءماظؾفـي.م
 .9اظـظرمسيماالحؿفوجوتمواظشؽووىمواظؿؼاورؼرموأؼايمعالبلاوتمصـقايمتاردمإظقفاومعاـماالهاودم.موإحوظايمتؼاورؼرم
اٌراضؾنيماظػـقنيموايؽومماٌؿعؾؼيمبوٌدربنيم،موأغصورماظػرؼؼمواظالسؾنيمإديماالهودم.م
 .10تعؿقؿماظؿػلرلاتمواظؿعدؼالتماظيتمتطرأمسؾكماظؼوغقنماظدوظلموإؼضوحماألداسمواٌؾاودئماظايتمهؽاؿمتػلارلماظـصاقصم
اظغوعضيمظالدؿداللمبفومواظؿؼقدممبػوػقؿفوم.م
 .11اظعؿؾمسؾكمتقحقدممنطماظؿقؽقؿموصؼوًمظألدسمواظؼقاسدمواظؿػلرلاتماظدوظقي.م
 .12إسدادمجداولمبلزلوءمايؽومماظعوعؾنيموشرلماظعوعؾنيمدـقؼوًموبعدماغؿفوءماٌقدؿم.م
 .13االضذلاحمظالهودمبؿققؼؾمايؽؿمإديمحؽؿمشرلمسوعؾمأومحؽؿمعؿؼوسدموطاذظؽماظؿققؼاؾمإديمعراضاىمصاينمحلاىماألداسم
واٌعوؼرلماظػـقي.مم
 .14اظـظرمسيماالضذلاحوتماظقاردةمإديماظؾفـيمعـمايؽوممواظػصؾمسيمتظؾؿوتفؿ.
 .15االضذلاحمظالهودمبلزلوءمايؽومماٌرذقنيمظؾقصقلمسؾكماظشورةماظدوظقي.مم
 .16االضذلاحمظالهودمبلزلوءمايؽومماٌراصؼنيمظؾقصقدماظرؼوضقيمإديمخورجماظؼطرموصؼوًمظالئقيماٌعؿؿادة،موطاذظؽمظؾؿشاورطيمسيم
اٌـوصلوتماحملؾقي.
 .17االضذلاحمظالهودمبلزلوءمايؽومماظدوظقنيمظؾؿشورطيمسيماظـدواتماًورجقيمودوراتماظصؼؾمواظؿلػقؾ.
 .18االضذلاحمظالهودمبلزلوءمأسضوءماظؾفـايماظػوحصايمظادوراتماظذلضقايمواٌلاؿفدؼـ،مموىاونمترذيايماظؼاوغقنمورؾوسؿاف،مم
وأزلوءماحملوضرؼـمظؾـدواتمواظدوراتم.م
 .19إصدارمغؿوئٍمدوراتماظذلضقيمواٌلؿفدؼـمالسؿؿودػومعـماالهودم.
 .20رصعمتؼرؼرمدـقيمبـشوروتماظؾفـيم،مؼؼدممإديماٌممترماظعوممظؾعؾي.
 .21رسوؼيماىوغىماالجؿؿوسلمظؾقؽوممبنغشوءمصـدوقمظؾؿلوسداتماالجؿؿوسقيمواظصققيمخوصمبويؽوم.
 .22اظؼقوممبلؼيمأسؿولمتقطؾمإديماظؾفـيمعـمضؾؾماالهودمضؿـماخؿصوصمسؿؾفو.
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اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿدربنً
تؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاآلتقةً:
 .1إعدادًاّطةًاؾيـققةًؾـشاطًاؾؾهـةًوؿمابعةًتـػقذفا.
 .2إعدادًاؾمؼرقرًاؾيـقيًعـًـشاراتًاؾؾهـةًخاللًاْقدؿًاْـصرمًوبقانًخططفاًوبراجمفاًاؾمطققرقةًاْيمؼلؾقة.
 .3رعاقةًؿصاحلًاْدربنًؾدىًاألـدقةً،واِرصًعؾكًتـػقذًؽاػةًذروطًاؾعؼدًؿـًؼلؾًاألـدقةًؿعًاؼرتاحًتطلقؼً
ؾقائحًاؾعؼقباتًحبؼفاًعـدًادإخاللًبمؾؽًاؾعؼقد.
 .4رعاقةًاُاـبًاالجمؿاعلًؾؾؿدربنًاحملؾقنًبنـشاءًصـدوقًؾؾؿياعداتًاالجمؿاعقةًواؾصوقةًؾؾؿدربنً.
 .5االرتؼاءًباْيمقىًاؾػينًؾؾؿدربنً.
 .6إؼاؿةًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًاْرؽزقةًاحملؾقةًؾؾؿدربنً،بنذرافًاْدربنًاؾقرـقنًأوًاْدربنًاألجاـبًاؾعاؿؾنً
باؾؼطر.وإصدارًاؾرباؿجًاؾػـقةًؾمؾؽًاؾدوراتًواعمؿادًاحملاضرقـًهلاً.
 .7رؾبًإؼاؿةًاؾدوراتًادإؼؾقؿقةًواؾدوؾقةًؾؾؿدربنًالًدقرقةً،عـًررقؼًادإرالعًعؾكًخططًوبراؿجًاالٍاداتً
اؾعربقةًواآلدقققةًواالٍادًاؾدوؾلًوُمفًاؾمضاؿـًاألوْي.
 .8تاؿنًؽاػةًاْمطؾلاتًواْيمؾزؿاتًاؾػـقةًوادإدارقةًاؾيتًٍماجفاًاؾدوراتًاؾدوؾقةًؾؾؿدربنًاؾيتًتؼامًالًدقرقةً
باؾمعاونًؿعًجمؾسًإدارةًاالٍادًوؿمابعةًؽاػةًاألؿقرًاؾمـظقؿقةًؼلؾًوأثـاءًاؾدورةًً.
ٍ .9دقدًردقمًحضقرًدوراتًاْدربنًاؾيتًتؼامًالًدقرقةًوتؽاؾقػًادإؼاؿةً،ؾؾؿدربنًاْؼقؿنًباؾؼطرً،وؾؾؿدربنً
اؾؼادؿنًؿـًخارجًاؾؼطرًوإصدارًبراؿجًتؾؽًاؾدوراتًوؽاػةًاؾمعؾقؿاتًاّاصةًبذؾؽًؼلؾًػرتةًؽاػقة.
 .10ترذقحًاْدربنًاؾيقرقنًِضقرًاؾدوراتًاؾدرادقةًاّارجقةًؾؾؿدربنًحيبًـشاطًوخربةًاْدرب.
 .11تقثقؼًؽاػةًاؾدوراتًاحملؾقةًاؾػرعقةًالًاحملاػظاتًأوًاْرؽزقةًاؾيتًتؼقؿفاًاؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿدربنً،ؿعً
إصدارًبالغًبؽاػةًاْدربنًاؾؾذقـًحضرواًتؾؽًاؾدوراتً،وـقعقةًاؾشفاداتًاؾيتًـاؾقفاًالًتؾؽًاؾدورات.
 .12تيهقؾًوتقثقؼًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًاؾدوؾقةًاؾيتًَريًالًدقرقةًبؽمبًوأؼراصًؿدجمةًوتقػريفاًؾؽاػةً
اْدربنًاؾيقرقنً.بادإضاػةًدإصدارًبالغًباعمؿادًاؾدورةًوأمساءًاْدربنًاؾؾذقـًحضرواًوـاؾقاًاؾشفاداتً
اْعمؿدةً،اؾصادرةًعـًاُفةًاْـظؿةًأوًذفاداتًاِضقرًاؾصادرةًعـًاالٍادًاؾيقري.
 .13إصدارًـشراتًدورقةًتفمؿًباؾدراداتًواؾطرقًاؾمدرقلقةًاِدقنةًالًاؾعاملًوـشرفاًالًؿقؼعًاالٍادًوتعؿقؿفاً
عؾكًؽاػةًاْدربنًواؾؾهانًاؾػـقةًالًاحملاػظات.
 .14إؼاؿةًؿؽملةًؿرؽزقةًؾؾؿدربنًالًاالٍادًتقثؼًوٍمػظًبؽاػةًـيخًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًاؾيتًتؼامًالًدقرقةًً،
وؽاػةًاؾـشراتًواؾؽمقلاتًاؾصادرةًعـًاؾؾهـةًبادإضاػةًؾؽاػةًادإصداراتًاؾدوؾقةًواؾعربقةًاّاصةًباْدربنً
اؾيتًتردًؾالٍاد.
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 .15إصدارًؼائؿةًدـققةًباْدربنًاؾعاؿؾنًوغريًاؾعاؿؾنًالًاؾؼطر.
 .16إصدارًذاتقاتًؾؽاػةًاْدربنًاؾعاؿؾنًوغريًاؾعاؿؾنًٍ،ػظًالًاالٍادًوتصـػًحيبًاحملاػظةًاؾيتًقـمؿلً
إؾقفاًاْدربً،وقذؽرًالًتؾؽًاؾذاتقاتًؽاػةًاْعؾقؿاتًاْمعؾؼةًباْدربً،وؽاػةًاؾـشاراتًواؾـمائجًاؾيتًحصؾً
عؾقفاًؿعًاؾػرقًاؾيتًدربفاً،وإضاػةًؿاًقيمهدًؿـًـشاراتًؾؾؿدربًدـققاًإىلًتؾؽًاؾذاتقة.
 .17إصدارًاألدسًواألـظؿةًواؾشروطًاّاصةًبمصـقػًاْدربنًعؾكًأنًتلخذًتؾؽًاؾشروطًبعنًاالعملارً
 عددًدـقاتًاّربةًأثـاءًاؾعؿؾًباؾمدرقبً ًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًاؾيتًحضرفاًاْدربًًًًًًًًًً ًاؾشفاداتًاؾدرادقةًاؾرقاضقةًإنًوجدتً عددًاؾيـقاتًاؾيتًؿنؾًػقفاًاْدربًاْـمىبًاؾقرينًحنًؽانًالعلا. .18وضعًاْـافجًاؾمدرقيقةًواؾمدرقلقةًاّاصةًباؾدوراتًاؾمدرقلقةًؾؾؿدربنًاْيمهدقـًعؾكًؿيمققنًوٍدقدًعددً
اؾياعاتًاؾمدرقيقةًالًؽؾًدورة.
 .19تصـقػًوترؼقةًاْدربنًوٍدقدًدرجاتفؿًبعدةًؿيمققاتًتدرجيقةًحيبًؿاًقلتل:
 ؿدربًؿمؿرنً–ًؿدربًدرجةًثاؾنةً–ًؿدربًدرجةًثاـقةً–ًؿدربًدرجةًأوىلًػكةً(ب)–ًؿدربًدرجةًأوىلًػكةً(ًأً)ًًً-ؿدربًؿرذحًورينً–ًؿدربًورينً.
 .20اؾؼقامًبدراداتًؾمودقدًـؼاطًاؾضعػًباؾعؿؾقةًاؾمدرقلقةًالًاؾؼطرًبشؽؾًعامًأوًالًػكاتًعؿرقةًحمددةًأوًْـارؼً
وحماػظاتًؿعقـةً،وٍدقدًودائؾًاْعاُةًاْؼرتحة.
 .21اؾمعاونًؿعًُـةًاْـمىلاتًاؾقرـقةًالؼرتاحًاألجفزةًاؾػـقةًؾؾؿـمىلاتًاؾقرـقةًاْىمؾػةً.
 .22اؾؼقامًبمعقنًاْدربنًالًاْراؽزًاؾمدرقلقةًاؾـقعقةًاؾمابعةًؾالٍاد.
 .23ادإذرافًعؾكًاؾرباؿجًاؾمدرقلقةًؾؾؿدارسًاؾمعؾقؿقةًاّاصةًؾؽرةًاؾيؾةًوإصدارًاْقاػؼاتًالعمؿادًاْدربنً
اؾعاؿؾنًبفا.
 .24اعمؿادًواؼرتاحًبقاـاتًذفاداتًاّربةًاْؿـقحةًؾؾؿدربنًاؾيقرقنًً،اؾيتًتؼدمًؾؽاػةًاُفاتًواْؿـقحةً
ؾؾؿدربنًعـًررقؼًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿيابؼات ً
تؼقمًاؾؾهـةًباْفامًاؾرئقيةًاؾماؾقةًً:
 .1اظؿؼدممخبطيماظؾطقالتماٌؼذلحيممظؽوصيماظدرجوتمواظػؽوتمظؾذطقرمواإلغوث،ممبومؼؿؿوذكمععمخطيمسؿؾموبراعٍماهودم
طرةماظلؾيموأػداصفماظعوعي،مومبومؼؿـودىمععمعصوحلماألغدؼيماٌودؼيمواظػـقي.
 .2إصدارمزبططماٌلوبؼوتماظلـقيماظزعينمظؽوصيماٌلوبؼوتماظداخؾقيمآخذؼـمبعنيماالسؿؾورماٌشورطوتماًورجقيمظألغدؼيم
واٌـؿكؾوت.
 .3إصدارمأدسمضقدموتلفقؾماظالسؾنيموعدةماغؿفوئفوموصذلاتماالغؿؼولماظلـقؼيموتورؼخمإشالقماظؾقائحماألزلقي.
 .4هدؼدموتـظقؿمأدسمإسورةماظالسؾنيمبنيماألغدؼيموعدتفو.م
 .5هدؼدمأسؿورماظالسؾنيمظؽؾمصؽيموسددماظالسؾنيماٌلؿقحمضقدػؿمسؾكماظؾقائحماظلـقؼي.
 .6هدؼدمأسدادماظالسؾنيماظدغقومظؽؾمصؽيمظؾؾدءمبوٌؾوراة.
 .7هدؼدمسددماظالسؾنيمعـماظػؽيماظدغقوماظؾذؼـمحيؼمشلؿماظؾعىمبوظػؽوتماألسؾكم
 .8هدؼد مطقػقي موررؼؼي معشورطي ماظالسؾني ماألجوغى مبوٌلوبؼوت ماحملؾقي موسددػؿ موررؼؼي مادؿؾداشلؿ مضؿـ معراحؾم
اظدوري.مم
 .9وضعماظدلاعٍماظلـقؼيمظؾؾطقالتمضؿـمروزغوعيمدـقؼيمومظ ؽوصيماظػؽوتماظعؿرؼيمظؾلقداتمواظرجولموبراذبفوماظزعـقيم
وإضرارػومعـماالهود.م
 .10هدؼدماظـظومماظذيمجيىمأنمؼؿؿمإتؾوسفمسيمطؾمعلوبؼي.
 .11وضعماظؿعؾقؿوتماظعوعيمواًوصيمظؾؾطقالتماظيتمؼـظؿفوماالهودمدـقؼوًممبومؼؿؿوذكمععمخططمسؿؾماالهودم.

 .12إصدار م جداول معؾورؼوت ماظدوري مظؽوصي ماظػؽوت مضؾؾ مصذلة مطوصقي موحلى معوورد مبوظدلغوعٍ ماظزعين مظؾؾطقالتممممممممممممم
(ماظروزغوعيماظلـقؼيم)
 .13عؿوبعيماٌؾورؼوتمضؿـمجدولمؼقزعمبنيماألسضوءموطؿوبيمتؼرؼرمسـمدرلماٌؾورؼوتمسـدماظؾزومم.
 .14هدؼدمأدس مإجراء ماٌؾورؼوتمحلىماظؼقاغني ماظدوظقيموهدؼدمذظؽمضؿـماظالئقيماظلـقؼيمظؾؿلوبؼوت(.اظؾطوضوتم–م
أعوطـماىؾقسم–مظقنماظؼؿصونم-مإجراءاتماالسذلاضم....اخلم)
 .15تؼققؿ ماظؾطقالت ماحملؾقي موعدى مصعوظقؿفو موصوئدتفو مظالرتؼوء مبوٌلؿقى ماظػين مظؾعؾي مواضذلاحوت متطقؼر متؾؽ ماظؾطقالتم
علؿؼؾالمممبومؼؿـودىمععمتطقرماظؾعؾيموواضعفوماظداخؾلمورصعمتؼورؼرمدورؼيمظالهودمبذظؽ.
 .16تلفقؾموحػظمطوصيماظـؿوئٍموإصدارمجداولماظذلتقىمظؽؾماظػؽوتموسؼىمطؾمعرحؾيمعـماٌراحؾ.
 .17تلفقؾماظـؿوئٍموجداولماظدوريموجداولماظذلتقىمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلمظالهودماظلقريمظؽرةماظلؾي.
 .18رصعمتؼرؼرمذوعؾمسـمسؿؾماظؾفـيمإديماالهودمسيمغفوؼيماٌقدؿم،موخطيمسؿؾماظؾفـيمظؾؿقدؿماظؼودممظؿؼدميفمإديم
اٌممترماظلـقيماظعوممضؿـمتؼرؼرماهودمطرةماظلؾي.
ً
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تقصقػًعؿؾًأؼيامًاْدقرقةًاؾػـقةًؾالٍادًاؾعربلًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾة
ؼامًاالٍادًبنـشاءًاؾدائرةًاؾػـقةًْمابعةًأعؿالًاؾؾهانًوًترتقبًاألرذقػًاالؾؽرتوـلًوًتـيقؼًاؾعؿؾًاؾػينًبنًاؾؾهانًوً
االٍادًوًؼدًتلؾػتًتؾؽًاؾدائرةًحيبًاألؼيامًاؾرئقيقةًوًاْفامًاألدادقةًاْلقـةًأدـاهًً:
ؼيؿًاؾدراداتًواؾمىطقطً :
- 1وضعماًططماظػـقيماظلـقؼيمألسؿولماالهود.
- 2تؼدؼؿماظدرادوتمواٌشورؼعماظؿطقؼرؼي.م
- 3عؿوبعيمخططماظؾفونماظػـقيماظرئقلقيمواًططماظػـقيماظيتمؼؼقممبفوماالهودمظؾؿـؿكؾوتمواٌراطزماظؿدرؼؾقيمواٌلوبؼوت.م
- 4ؼرئقسمضلؿماظدرادوتموماظؿكطقطماظلؽرترلماظػينمظالهودم.م
ؼيؿًاْعؾقؿاتقةً:
- 1عؿوبعيمسؿؾمطؾمعومؼؿعؾؼمبوٌعؾقعوتماظرضؿقيمواظـؿوئٍموتدوؼـفومسؾكماظدلاعٍماالظؽذلوغقيماٌعؿؿدةممfiba organizerمم
وم.fiba state
- 2اٌلموظقي ماظؽوعؾي مسـ متلعني مبراعٍ ماإلحصوء مظؾؿقوصظوت موادؿالم ماإلحصوئقوت مبعد ماغؿفوء ماٌؾورؼوت معؾوذرة مووؿقعفوم
وغشرػومسؾكمعقضعماالهود.
- 3غشرماإلحصوئقوتماظؿفؿقعقيمىؿقعماٌفوراتمظألغدؼيمواظالسؾنيمأدؾقسقوموبعدماغؿفوءمطؾمعرحؾيمعـمعراحؾماظدوري.
- 4حػظماإلحصوئقوتماظـفوئقيمظؽؾمعقدؿمبؽوصيمتػصقالتفوماظػردؼيمواىؿوسقي،موسرضفومسؾكمعقاضعماالهودموتقصرلػومظؽوصيم
اىفوتمواألذكوص.م
- 5دبزؼـموتقثقؼموأرذػيمذيقعماٌعؾقعوتماظذاتقيمسـماظالسؾنيمواٌدربنيموايؽوممحلىماظـؿوذجماٌعؿؿدةمسيماالهود.
- 6أرذػيموتقثقؼمطوصيماٌؾورؼوتماًورجقيماظرزلقيمواظقدؼيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقيمىؿقعماظػؽوتموظألغدؼي.
- 7مإصدارمذيقعماظـؿوئٍمواإلحصوئقوتمواٌعؾقعوتماألخرىموتقزؼعفومسؾكماألذكوصمأصقوبماظعالضيموغشرمطؾمعوؼؿعؾؼم
بوٌعؾقعوتماظػـقيمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلمظالهود.
- 8اٌلموظقيمسـمصقوغيماظشؾؽيماالظؽذلوغقيموجوػزؼيماظدلاعٍماالظؽذلوغقيموردقمماالذذلاك.
- 9إجراءماٌرادالتمموتؼدؼؿماظعروضماظؿلقؼؼقيمالدؿؼطوبموتشفقعماظشرطوتمسؾكمرسوؼيمأسؿولموغشوروتماالهود.
ؼيؿًاؾمـيقؼًواْمابعةًاؾػـقةًً:
وؼؽقنماظؼلؿمعلموالمسـماٌفؿوتمواألسؿولماآلتقي:م
- 1أرذػيمغؿوئٍماٌلوبؼوتماحملؾقيمواٌشورطوتماًورجقيمظألغدؼيمواٌـؿكؾوت
- 2عؿوبعيمأسؿولماظؾفونماظرئقلقيمظالهود
- 3عؿوبعيمذمونماظالسؾنيماألجوغى
- 4اٌؿوبعيماإلدارؼيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقي
وؼلؿكمرئقسماظؼلؿمإدارؼومسوعومظؾؿـؿكؾوتماظقرـقيمم
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ؼيؿًاْقؼعًادإعالؿلًاالؾؽرتوـلًً:
برأسماظؼلؿماٌـلؼماإلسالعلمظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيموؼؽقنمػقمرئقسمهرؼرماٌقضعماظصقػلماالظؽذلوغلم
ؼؽقنماظؼلؿمعلموالمسـماألسؿولماآلتقي:م
- 1رئوديمهرؼرماٌقضعماالظؽذلوغل.
- 2هدؼٌموتػعقؾماٌقضعمبشؽؾمدوريموحلىمبرغوعٍمزعينمربدد.م
- 3اإلجوبيمسـمذيقعماالدؿػلوراتمظروادماٌقضعموعؿوبعيمعومؼؽؿىمسـمأسؿولماالهودموإسدادماظؿقضققوتماٌـودؾي.
- 4أرذػيمذيقعماظـؿوئٍماظداخؾقيمواًورجقيمحلىماظصػقوتماٌعؿؿدةمسيماٌقضع.م
تقصقػًعؿؾًاؾؽقادرًاؾػـقةًوادإدارقةًؾؾؿراؽزًاؾمدرقلقةًاؾـقعقةًالًاحملاػظاتً
غظرامألػؿقيماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظـقسقيماظيتمأضقؿاًمألولمعارةمسيماظعاومماياوظلموغظارامالسؿؿودػاوموأػؿقؿفاوماظػـقايمبؿطاقؼرم
علؿقىماظؾعؾيمومتفقدامظـشرػومسيمععظؿماحملوصظوتم،وظضرورةمتـظقؿمسؿؾفومصؼدمضومماالهودماظعرباملماظلاقريمظؽارةماظلاؾيم
بؿقدؼدماظؽودرماظػينمواإلداريمظؿؾؽماٌراطزموتقصقػمسؿؾمطؾمصاردمعاـمتؾاؽماألجفازةممباومؼضاؿـمناوحموصوسؾقايماظعؿاؾم
وحلىماٌفومماٌؾقـيمأدغوهً:
 اْشرػنًاؾػـقنً:
- 1تؽقنموزقػؿفماألدودقيماإلذرافمسؾكماظػرؼؼمصـقومبوظؿقاصؾمععماٌدربماألجـيبمواٌدربنيماٌلوسدؼـمظقضعم
اإلدذلاتقفقيماظعوعيمظؾؿؿورؼـممبومخيدمماألػدافماظػـقيماٌطؾقبي.
- 2وضعمبراعٍماظؿؿورؼـماظزعـقيموأؼومماظؿقضػمواالدذلاحوتمحلىمعومؼراهماٌدربمعـودؾوموإبالغمذظؽمإلداريماظػرؼؼ
- 3وضعمروزغوعيمظؾـشوروتماٌراصؼيمظؾؿؿورؼـمطوٌلوبؼوتمواٌؾورؼوتممبومخيدممتطقؼرمعفوراتماظالسؾني.
- 4ؼعؿدلمعلموالمسـمهدؼدمضقائؿماظالسؾنيماظـفوئقيمحلىماًقورماظػينمظؾؿدرب.
- 5ؼؽقنمصؾيماظقصؾمبنيماٌـؿكىمواهودمطرةماظلؾيمعـماظـوحقيماظػـقي
- 6ؼؼدممتؼرؼرامأدؾقسقومسـمدرلماظؿؿورؼـمواظؿزامماظالسؾنيمواٌدربنيموسـماظصعقبوتمواظـقاضصمإنموجدت.
- 7ؼؼدممتؼرؼرامصـقومسـمذيقعماظالسؾنيمبوظؿعوونمععماٌدربنيموعدىموإعؽوغقيمتطقرػؿمعلؿؼؾال،موسـماظالسؾنيماٌقػقبنيم
اظذؼـمجيىماالغؿؾوهمشلؿماالسؿـوءمبفؿمبصقرةمخوصي.
- 8ؼؽقنمعلموالمسـمتقزؼعماٌدربنيماظذؼـمدققضرونماظؿؿورؼـمظالدؿػودةموغقؾماظشفوداتمسؾكمذبؿقسوتمووضعمبرغوعٍم
حضقرػؿمم،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسـماظؿزاعفؿموعدىموووبفؿمإديمىـيماٌدربنيمٌـقفؿماظشفوداتماٌعؿؿدة.
 ادإدارقن:
- 1اظؿقاجدماظققعلمخاللماظؿؿورؼـم
- 2اإلذرافمسؾكمسؿؾمودوامماٌراصؼنيمواٌعوىنيماظػقزؼوئقنيم
- 3ضؾطمحضقرموشقوبماظالسؾنيمواٌدربنيماٌؿطقسنيماٌؿقاجدؼـمسيمايصصماظؿدرؼؾقيمحلىمجداولمؼقعقي.ورصعمتؼرؼرم
ؼقعلمسـماظؿزاممطوصيماظؽقادرمإديماٌشرصنيمواهودماظلؾيم
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- 4اٌلموظقيمسـمادؿالمموتقزؼعماظؿففقزاتموتلؾقؿماألدواتماظؿدرؼؾقيمسيمغفوؼيمصذلةماٌعلؽر.
- 5رصعمتؼرؼرمذفريمسـمدرلماظؿدرؼىمواٌالحظوتمواظصعقبوتماظيتمواجفًماظعؿؾ.
- 6اٌلموظقيمسـموؿقعماالدؿؿوراتماظذاتقيمظالسؾنيمواظقثوئؼماٌطؾقبيمعـفؿ.
- 7اظردمسؾكمادؿػلوراتماظالسؾنيمأومذوؼفؿمأومأغدؼؿفؿمإنموجدت.
- 8زبورؾيماألغدؼيمسـمررؼؼمصرعماالهودماظرؼوضلمإلبالشفؿممبومؼؿعؾؼمبالسؾقفؿمعـمعالحظوتماجيوبقيمأومدؾؾقيم
وخوصيمسيمحولمسدمماىدؼيمأومسدمماالظؿزام،محلىمعالحظوتماٌدربني.
 اْدربنًاؾقرـقنًاْياعدقـ:
- 1تـػقذماًطيماظؿدرؼؾقيماٌرحؾقيمحلىمعومؼضعفماٌدربماألجـيب
- 2علوسدةماٌدربمأثـوءماظؿدرؼىموغؼؾمععؾقعوتفموعالحظوتفموغصوئقفمظالسؾني.
- 3تـػقذماظؿدرؼىمسيمحولمسدمموجقدماٌدربمحلىماألدؾقبماظذيمؼؿؾعفماٌدربموضؿـمخطيماظؿدرؼىماٌرحؾقي.
- 4ضؾطماظالسؾنيموعراضؾؿفؿمظؾذلطقزمودرسيماظؿفووبمواالغؿظوممواظؿؼققدمبوٌقاسقد
- 5تـظقؿمسؿؾماٌدربنيماٌؿطقسنيمسيمحولمعشورطؿفؿمبوظؿدرؼى
- 6اظؿقاصؾمععمإداريماٌـؿكىمظؿلعنيمطوصيماحؿقوجوتماٌعلؽرمواغؿظومماظالسؾنيموهدؼدمبرغوعٍماظؿؿورؼـمواؼومماظراحي.مم
 اْعاُن:
- 1اظؿقاجدمضؾؾمبدءماظؿدرؼىمب20مدضقؼي
- 2تلعنيماألدواتماظطؾقيماظالزعيمواظـؾٍمبشؽؾمؼقعل.م
- 3اىوػزؼيماظؿوعيمٌعوىيماظالسؾنيمسـدمتعرضفؿمظإلصوبيمأثـوءماظؿدرؼى.
- 4إسطوءماظرأيمحبوظيماظالسؾنيماظصققيموحفؿماإلصوبيموعومتؿقجؾفمعـموضًمظالدؿشػوءموإبالغماٌدربنيمبذظؽ.
- 5معراصؼيماظالسؾنيمإديماٌشػكمسيمحولماإلصوبوتماظؼودقي،مأومايوجيمظؾؿصقؼرماظشعوسل.
- 6اظؿقاصؾمععماظطؾقىماٌعوجلمٌعرصيمحوظيماظالسىماظصققيموبرغوعٍماظعالجماظالزم.
- 7اإلذرافمسؾكماظدلغوعٍماظعالجلمظالسؾنيمحؿكمعرحؾيمااظشػوءماظؿوم.
- 8تؼدؼؿمتؼرؼرمعػصؾمسـمعراحؾمسالجماظالسؾنيموسـمذيقعماإلصوبوتماظيتمتعرضمشلوماظالسؾقنموأدؾوبفوماٌؾوذرةمأوم
شرلماٌؾوذرة.مواظؿؼدممبؿؾؽماظؿؼورؼرمإديمعشرفماٌـؿكى.
 اْراػؼن:
- 1اظؿقاجدمضؾؾمبدءماظؿدرؼىمبـصػمدوسي.
- 2هضرلمطوصيماألدواتمواظؿففقزاتماظالزعيمظؾدءماظؿدرؼىممبقسدهماحملدد.
- 3تفقؽيماٌوءمبشؽؾمعلؿؿرمضؾؾموأثـوءمدرلماظؿدرؼى.
- 4ذيعماظؽراتموأدواتماظؿدرؼىمبعدمغفوؼيماظؿدرؼىمأومبعدمسدممايوجيمشلومأثـوءماظؿدرؼى.
- 5ايرصمسؾكمغظوصيماظؿففقزاتمواألدواتمواظؽراتم.
- 6ايرصمسؾكمغظوصيمأرضقيماظصوظيمعـماظغؾورمبوالضوصيمظؾؼقوممبرعلمطوصيماٌكؾػوتمأثـوءموبعدماظؿدرؼىم.
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حقرير عًم انهجنت انفنيت انرئيسيت نهًىسى 3122 – 3121
حطىير انبنيت انفنيت واإلداريت انىظيفيت نعًم االحتبد
تطااقؼرامظؾفوغااىمماظػااينمبوالهااودموظالدااؿػودةمعااـماًاادلاتماظػـقاايماظؽااؾرلةماٌقجامقدةمبلغاادؼؿـومضااومماالهااودماظلااقريم
ظؽاارةماظلااؾيمبؿشااؽقؾمىـاايمصـقاايمسؾقااومدبطااطمظؾعؿااؾماظػااينموخطقاتاافموادااذلاتقفقوتفمبؽوصاايمعػوصااؾماظؾعؾاايمظقضااعم
رؤؼااوموأػاادافمواضااقيموربااددةمدااقاءمظؾؿـؿكؾااوتماظقرـقاايمأومظعؿؾقااوتماظؿطااقؼرماٌؿعااددةموررضفااوم،موضاادمطااونمظؿؾااؽم
اظؾفـيماظدورماألدودلمبؿقدؼدمخطقاتماظعؿؾمبـوءمسؾكمدرادوتموعشورؼعمتطقؼرؼيم.
تشؽؾًماظؾفـيممبقجىمضرارماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمجبؾلؿفمرضؿم11متورؼخم2010/7/28م
وتؽقـتًؿـًاؾيادةً
ربؿدمجاللمغؼرشمم

رئقسماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمم

رئقلوم

ػاللمدجوغلمم

اظلؽرترلماظػينمورئقسماظدائرةماظػـقيمبوالهودم

أعقـومظؾلرم

اٌفـدسمبودؾمريقيممممممم

سضقام

اظلقدمجوكمبوذوؼوغلممممممم

سضقام

اٌفـدسمسؿودمسـؿونممممممم

سضقام

اظلقدمررؼػمضقررشممممممم

سضقام

اآلغليمشودةماظراسلممممممم

سضقام

اظلقدمدوعرماعوممممممممم

سضقام

إنماظدورماالدؿشوريماظػينمظؿؾؽماظؾفـيمطونمدورامػوعوموشـقومجدامظؽؾمعوادبذمعـمضاراراتموطوغاًمواريموبشاؽؾمدوريم
عؿوبعيمتـػقذمتؾؽماًطقاتموعدىمنوحفو.م
ظؼدماجؿؿعًمتؾؽماظؾفـيمعـذمتلدقلفومدؾعيماجؿؿوساوتمبشاؽؾمطوعاؾموثالثايماجؿؿوساوتمأخارىمألسضاوئفوماٌؿقاجادؼـم
بدعشؼم،موطونمسؾكمجدولمأسؿوشلومسيمطؾمعرةمدراديمٌشروعمجدؼدمأومعـوضشيمعومتمتـػقذهمعـمعشاورؼعمداوبؼيموطاونمأػاؿم
تؾؽماظدرادوتمواٌشورؼع.م
 ررؼؼيمإسدادماٌـؿكؾوتماظقرـقيموادذلاتقفقوتفوموغقسقيمأجفزتفوماظػـقيموواجؾوتفو. اٌراطزماظؿدرؼؾقيمظؿطقؼرماظالسؾنيماظـوذؽنيموتـظقؿمسؿاؾماٌراطازمووم ضاعمطوصايماظظاروفماٌـوداؾيمظالداؿػودةمعاـمتؾاؽماظؿفربيماىدؼدة.
 دراديمواضعماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتموهدؼدماٌفومماظيتمجيىمأنمتؼقممبفومضؿـمواضعفومايوظل. دراديمسؿؾمىونماالهودموررؼؼيمتطقؼرػوموإصادارماظؿقصاقػماظؽوعاؾمظؿؾاؽماظؾفاونمبوظؿعاوونمعاعماٌؽؿاىماظػاينمسيماالهودمواظذيمأغشهمظؿؼدؼؿماظدرادوتموعؿوبعيمأسؿولماظؾفـيماظػـقيماظرئقلقي.

21

 إصدارماشلقؽؾقيماظقزقػقيمٌؽؿىماظؾفـيماظػـقيمواظذيمزللمبوظدائرةماظػـقيمبوالهودموهدؼدمأضلوممتؾؽماظادائرةمواٌفاومماٌـقريمبؽؾمضلؿمصقفو.
 تـظقؿم سؿؾماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظصقػقيموهدؼدمأجفزتفوماظػـقيمواإلدارؼيموغظوعفوماٌوظلموإصدارمتقصقػمظؿقدؼادمعفاوممذيقعمتؾؽماألجفزة.م
إنمتؾؽماألسؿولمظؾفـيمضوبؾفومسؿؾمتؼينمداخؾلمطؾرلمعـماالهودمصؼدممتموفقزمعؽوتاىماالهاودمبؽوصايماظقداوئؾماظؿؼـقايم
واظؽذلوغقيمظؿققؼؾماظعؿؾمتدرجيقومإديمسؿؾماظؽذلوغلمبدءامعـماسؿؿودمبرغوعٍمfiba organizerمظؿكزؼـموأرذػيمطوصايم
اظـشوروتمواظذاتقوتموتؽقؼـمضوسدةمبقوغوتمظالهودمواألغدؼيموحػظماإلحصوءاتموغؿوئٍماٌؾورؼاوتممباومؼضاؿـمتقثقاؼمذظاؽم
علؿؼؾال،مودفقظيماظعقدةمإظقفمبلؼيميظي.موعاـمثاؿممتمإغشاوءموتػعقاؾماظشاؾؽيماالمظؽذلوغقايمواسؿؿاودماٌراداالتماظداخؾقايم
واًورجقيمسـمررؼؼماظشؾؽي،مسؾؿومأغفممتمتغطقيمصوظيماظػققوءمبدعشؼمووفقزػومبؿؾؽماظشؾؽيمظؿصؾحمضاودرةمسؾاكمتؾؾقايم
احؿقوجوتمطوصيمودوئؾماإلسالممإلردولماظؿؼورؼرماٌؾوذارةمعاـمأيمعقضاعمسيماظصاوظيمخااللماٌؾورؼاوتمواظؾطاقالتماحملؾقايم
واظدوظقي.م
وظقؿؽوعؾماظعؿؾمضومماالهودمبنغشوءمعقضعفماالظؽذلوغلماًوصموتػعقؾايمم وتعاقنيماظؽاودرماظصاقػلماًاوصمبافمظـشارمطوصايم
غشوروتماالهودمأوالمبلولمعـمعؾورؼوتمواجؿؿوسوتموظقؽقنماٌرجعماألدودلمىؿقعماٌفؿؿنيمبوظؾعؾيموظقؾؼكماىؿقعمسؾاكم
تقاصؾمععمعومحيدثمؼقعقومعـمأغدؼيموىونمصـقيموودوئؾماإلسالمماٌكؿؾػي،محؿكمخورجقومصؼدمتقاصؾماظعدؼدمعـماىفوتم
اًورجقيمععماٌقضعمومتًمتؾودلماٌعؾقعوتمسـمررؼؼفمالدقؿوموأغفممتمغشارمطاؾمذالءمجدؼادمطؿعادؼالتماظؼاوغقنماظادوظلم
ظؾعؾيموطوصيماظؼقاغنيمواظدوراتماظؿدرؼؾقيماظيتموريمسيمدقرؼيموطؾمتؾؽماٌقادمطوغًمعذلذييمإديماظؾغيماظعربقي.م
إنمعوم دوسدمسؾكمبدءمهقؼؾماظعؿؾموتطقؼرمتؼـقوتفمػقمإغشوءماظادائرةماظػـقايمبوالهاودمواسؿؿاودمداؽرترلمصاينموتعاقنيمعاومم
هؿوجفمعـمعقزػنيماغؿؼقامبعـوؼيمحبقٌمميؾؽقنماًدلةماظقادعيمبوظعؿؾماالظؽذلوغلموتقابعفموععرصيموإتؼونمظؾغيماالغؽؾقزؼيم
بوإلضوصيمٌعرصؿفؿموخدلتفؿمبؾعؾيمطرةماظلؾي.م
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َشبط جلنت احلكبو انرئيسيت نهًىسى 2010-2011
و خطت انعًم ملىسى 2011-2012
 .1سؼدتمىـيمايؽومماظرئقلقيم/31/مإحدىمومثالثقنماجؿؿوسوًمخاللماٌقدؿم.م
 .2متمإصدار/31/مإحدىموثالثقنمبالشوًمسـماظؾفـيم.
 .3متمإضوعيمصقصم/ماالخؿؾوراتماظؾدغقيم/مظؽوصيمايؽومماظعوعؾنيمسيمدقرؼوم
 .4متمتؽؾقػمايؽومماظعوعؾنيمظؼقودةمعؾورؼوتماظدوريماظعوممىؿقعماظػؽوتموبطقالتمبعضماحملوصظوت.
 .5مت مإضوعي مغدوة مظشرح ماظؼوغقن ماظدوظل موتعدؼالتف مظعوم 2010مسي م 2010/11/1محبضقر ماٌػقض ماظدوظل ماظلقد معضرم
اجملذوبمعـماألردنمسيمعؾـكماهودمطرةماظؼدمم
 .6متمإضوعيمدوراتمهؽقؿقيم/مترضقيم–ماغؿلوبم/مسيم((رررقسم–مدعشؼم–مادظى-محؾى-مريص))موحوضرمصقفومطؾم
عـماظلودةموصقؼمدؾقمم-ذقودةمآظفمرذلم–عوجدمدـفؼدارم–حيقكمعؾقك.
 .7متماالجؿؿوعمععمىـيمايؽومماظرئقلقيمومايؽومماظعوعؾنيمععمرئقسماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؾقضقفمسؾكم
ذيقعماالجيوبقوتموماظلؾؾقوتمخاللماٌرحؾيماظلوبؼي.
 .8متمتؽؾقػمودسقةمسددمعـمايؽومماظدوظقنيمٌراصؼيماٌـؿكؾوتماظقرـقيموماألغدؼيماظلقرؼيمسيماظؾطقالتماٌؼوعيمسيماهودم
شربمآدقوموماالهودماآلدققيمظؽرةماظلؾيمواظؾطقظيماظعربقيمظألغدؼيموبطقظيمذبؾسماظؿعوونماًؾقفلمودورةماألظعوبم
اآلدققؼي(ظؾرجولموماظـوذؽني)مسيم((مإؼرانم-ماظعراقم-ماظصنيم–ماظؾقرؼـ-ماإلعوراتم–ماغدوغقلقوم))مم.
 .9ممت ماالدؿعوغي محبؽوم مأجوغى م( مأذؼوء مو مأصدضوء م) معـ مدول م(( مظؾـون م– ماألردن م– مإؼران م -ماظققغون))ظؼقودةم
عؾورؼوت)final(4مو)last(4
 .10متمسؼدمغدوةمظؾقؽوممٌدةمؼقعنيم سيمدعشؼممتمعـمخالشلومذرحمبعضماظؿعدؼالتموسرضمعؼورعمصقدؼقموعـوضشيمأوضوعم
اظدوريمواظصعقبوتم***********م
 .11متمسؼدمغدوتنيمظؾقؽومممتمعـ مخالشلؿومذرحمضوغقن 3×3مومتماظؿطؾقؼمسؾكمععلؽراتماٌـؿكؾوتماألوٌؾقيمسيمطؾمعـم
دعشؼموحؾى
 .12متمدسقةمايؽؿنيمحلوممتؾؾقموعصؾوحمصوخقريمٌعلؽرمظؾقؽوممسيمعوظقزؼوموبعدماظؿلطقدمسؾكماظلػرممتماالسؿذارمبلؾىم
غػؼوتماظلػر
 .13ضوممسضقماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيممرؼوضمسرابلمبوإلذراف مسؾكمتلعنيموفقزاتماٌالسىمعـمدبطقطموتلعنيم
أجفزةم/24/مثوغقيماٌقاصؼيمظؾؿعدؼالتموإظؼوءمسدةمربوضراتمحقلماظؿػلرلاتمواظؿعدؼالتم
 .14بؾغمسددمايؽومماٌلفؾنيمسؾكمظقائحماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمسؾكماظشؽؾماظؿوظل:مم
ايؽومماظدوظقنيمم

/24/م حؽؿوً

حؽومماظدرجيماألوديمم /30/مم حؽؿوً
حؽومماظدرجيماظـوغقيمم 32/م/م حؽؿوًم
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خطة عمل لجنة الحكام الرئيدية لمودم 2011-2012
 )1اظعؿؾمسؾكمتلعنيمايؽوممعـمخاللمضوغقنماالحذلافماىدؼدم.
 )2اظعؿؾمسؾكماظؿلعنيماظصقلمىؿقعمايؽومماظعوعؾنيم.
 )3اظعؿؾمسؾكمزؼودةمأجقرمايؽومموتعقؼضوتماظلػرم.م
 )4اظعؿؾمسؾكمإجيودمذرطيمراسقيمظؿلعنيموفقزاتمرؼوضقيمظؾقؽومم.
 )5إجراء ماخؿؾورات ماظؾقوضي ماظؾدغقي مظؽوصي مايؽوم ماظدوظقني مواظدرجي ماألودي مسي مدعشؼ مسي 2011/11/15موسي محؾىم
سي2011/11/17ممععمذرحماظؿعدؼالتم.م
 )6إسودةماظـظرمسيمررؼؼيمتؼققؿمايؽوممخاللمعؾورؼوتماظدوريماظعومم.
 )7إضوعيمدورةمعرطزؼيمظؾقؽوممبدعشؼمظؾذلضقيمإديماظدرجيماألوديمسيمصقػ2012م.م
 )8مإضوعيمصققصماغؿلوبمسيمطوصيماحملوصظوتم.م
 )9جعؾمصققصماظذلضقيمظؾدرجيماظـوغقيمعرطزيمسؾكمذؽؾموؿع(عـطؼيمجـقبقيم–ذرضقي).....مموهًمإذرافم
ىـيمايؽومماظرئقلقي.
 )10اظعؿؾمسؾكمإضوعيمععلؽرمظؾقؽوممحبضقرمخدلاءمسؾكمعلؿقىمسولم.
 )11اظطؾىمعـماهودماظؾعؾيمرصعمطؿوبمإديماٌؽؿىماظؿـػقذيمحقلمتعدؼؾمبعضمعقادماظؼرارماٌوظلمرضؿ/10/خبصقصم
اظؿفؿعوتموأغفومعؿعؾؼيمبوظػؽوتماظعؿرؼيمحصراموالتطؾؼمسؾكماظشؾوبمواظرجولمواظلقداتموظؽوصيمدرجوتفؿم.
 )12اظلعل مظدى ماالهود ماظدوظل م مواالهود ماآلدققي مواهود مشرب مآدقو مالسؿؿود مايؽوم ماظدوظقني ماٌؿقزؼـم
ظالدؿقؼوضوتماًورجقي
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اؾؾهـةًاؾرئقيقةًؾؾؿـمىلاتًاؾقرـقةً
متارسًاؾؾهـةًؽاػةًاؾصالحقاتًاؾالزؿةًؾموؼقؼًأفداػفاًااًالًذؾؽًاْفامًواْيموؾقاتًاؾماؾقةً:
 .1اإلرالعمسؾكمبرغوعٍماظؾطقالتماظؼورؼيمواظعربقيمودرادؿفوموسؿؾمروزغوعيمعشورطوتمدـقؼيمظؽوصيماٌـؿكؾوت.مم
 .2وضعمخطيمسؿؾمرقؼؾيماألعدم(4مدـقات)موضصرلةماألعدمظلـيمواحدةمٌـؿكيبماظرجولمواظلقدات،مورصعفاومإديماالهاودم
إلضرارػو.
 .3وضعمخطيمسؿؾمٌدةمدـؿنيمٌـؿكؾوتماظػؽوتماظلـقيمظؾذطقرمواإلغوث.ممم
 .4إسدادماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيماظؿػصقؾقيمظؿؾؽماًطط.م
 .5االضذلاحمظالهودمالسؿؿودماىفوزماظػينمواإلداريمظؾؿـؿكؾوتمبوظؿـلقؼمععمىـيماٌدربنيمواٌدؼرماظػينمظالهود.
 .6اظؿؼدممخبطيماٌشورطوتماظلاـقؼيمظؽاؾمعـؿكاىمعصاققبيمبومظدلغاوعٍماظازعينمواٌاوديموخطايماظؿقضارلمواٌعلاؽراتم
اٌؼذلحيم،موعراسوةماٌشورطيمسيماظؾطقالتماظعربقيمواآلدققؼي.مم
 .7اإلذرافماإلداريمواظػينمسؾكمتدرؼىماٌـؿكؾوتماظقرـقيموعؿوبعيمذموغفوماإلدارؼيمواظػـقيم.م
 .8تقصرلمطوصيماٌلؿؾزعوتماًوصيمبوٌـؿكؾوتمعـمأدواتمومظقازممومصوالتمم
 .9وضعمأدسماخؿقورمالسيبماٌـؿكؾوتماظقرـقيمبوظؿـلقؼمععماىفوزماظػينمظؽؾمعـؿكى.م
 .10دسقةماظالسؾنيماٌرذقنيمظؾؿشورطيمسيماٌـؿكؾوتماظقرـقيموتقصرلمذيقعماإلعؽوغوتماٌودؼيمواإلدارؼيمإلنوحماًطي.م
 .11وضعماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمبصقرةمأوضوعماٌـؿكؾاوتمعاـمطوصايماظـاقاحلماظػـمقايمواإلدارؼايم،أوالمبالولمواضاذلاحم
تطؾقؼماظعؼقبوتماٌـصقصمسؾقفومسيمالئقيماظعؼقبوتماٌعؿؿدةمسيماظالئقيماالغضؾورقيمحبؼماظالسؾنيماٌكاوظػنيمظألغظؿايم
دقاءمعـمغوحقيمدقءماظلؾقكمأواظؿلخرمسـمايضقرمسيمحدودماٌفومماٌـوريمبوظؾفـيممعـمضؾؾماالهود.م
 .12اضذلاحمرواتىموتعقؼضوتماىفوزماظػينمواإلداري.م،ممبومؼؿقاصؼموالؼؿفووزماألغظؿيماٌعؿاقلمبفاومسيماالهاودماظرؼوضالم
اظعوم.م
 .13وضعمأدسماٌؽوصكتموايقاصزماٌوظقيمواظعقـقيمظالسؾنيمواظؽقادرماظؿوبعيمظؾؿـؿكؾوتماظقرـقي.
 .14اظؿؼققؿماٌلؿؿرمظـؿوئٍماٌـؿكؾوتماظقرـقي.سـمررؼؼماظؿؼورؼرماظػـقيمواإلدارؼيماظيتمتؾلمطؾمعشورطي.م
 .15اظؿؼدممظالهودمسـمررؼؼمرئقسماظؾعـيموإداريماٌـؿكىمبؽوصيمأوراقماظؿلفقؾمظؾؿؾورؼوتماظقدؼيمواظرزلقايمسؼاىمطاؾم
ادؿقؼوق.
 .16مأرذػيمطوعؾمغؿوئٍماٌـؿكؾوتمبؽوصيماظؾطقالتمواظدوراتمواٌؾورؼوتماظقدؼيماالدؿعدادؼي،موحػظفوموتلافقؾفومباوٌقضعم
االظؽذلوغلمظالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيم
 .17أؼيمعفوممأخرىمتـوطمبفومعـمضؾؾماالهود.
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َشبط جلنت املنخخببث انىطنيت نهًىسى 3122-3121
و خطت انعًم ملىسى 3123-3122
حقرير جلنت املنخخببث انىطنيت ملىسى 3122-3121
متمتؽؾقػماظلقدمربؿدمأبقمدعدىمبوإلذرافمسؾكمىـيماٌـؿكؾوتمومتمإدارةماألعقرمبوظؿعوونموماظؿـلقؼمععماظؾفـيماظػـقيم
اظرئقلقيموماهودماظؾعؾيمطؿومضوعًماظؾفـيماألغـقؼيمبوإلذرافمسؾكماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتم.م....مم
ملمتلؿطع ماظؾفـيماظعؿؾمسؾكمهضرلماٌـؿكؾوتماظقرـقيمبشؽؾمسوممبلؾىمضقؼماظقضًمومتماالسؿؿودمسؾكماظؾفـيماظػـقيم
اظرئقلقيمسيماظعؿؾمومطونمسؿؾمىـيماٌـؿكؾوتمؼؼؿصرمسؾكماظؿؼققؿمصؼطموممتمذظؽمعـمخاللمعراضؾيماظػرؼؼمسيماظعراقمومضطرم
وماظصنيمومبعدمذظؽممتماظقصقلمإدي مأدس م دؿعؿؿدمسيماخؿقورماٌدربموماظالسؾنيمعـمخاللمدسؿماٌدربماظقرينمومإسطوئفم
اظصالحقو تمسيمبداؼيماٌعلؽرموبعدمصذلةمزعـقيمربددةمعؿضؿـيمبعضماٌؾورؼوتماظقدؼيمؼؿقجىمتؼدؼؿمتؼرؼرمشلذهماظؾفـيم
ظقصورمإديمتؼقؿماٌرحؾيماظلوبؼيمعـماظعؿؾمومادبوذماظؼرارمإعومبودؿؿرارماٌدربماألجـيبمأوماظؿغقرلم
 متماسؿؿودمررؼؼيمجدؼدةمخوصيمسيماخؿقورماظالسؾنيمسيماجؿؿوعماهودماظؾعؾيمومضدممتماظؾدءمبفذهماظطرؼؼيمعـمخاللم: .1تلفقؾ مالسى مدون م20دـي مسؾك ماظؾقائح ماالزلقي مظألغدؼي مو مسي مورضي ماظؿلفقؾ مخالل مطؾ معؾورؼوت ماظدوري موم
ىؿقعماألغدؼيمومبعدمذظؽمدقؿؿمدسقةمسددمعـماظالسؾنيماٌؿقزؼـمعـمتؾؽماألسؿور مظقصورماخؿقورمالسؾنيمعـفؿم
ظؾؿـؿكىماظقرينمعـمخاللماٌدربماٌعؿؿدمشلذهماٌفؿيم.
 .2ضؿمثالثيمالسؾنيمدونم/22/مدـيمإديماٌـؿكىماظقرينمعلؿؼؾالًمعـمخاللماٌدربماٌعؿؿدم.
&اْؼرتحاتًً:
 .1إردول مبعض ماظالسؾني ماٌقػقبني مذوي ماًوعوت ماظؾدغقي ماٌـودؾي مإدي مإحدى ماظدول ماألوربقي م مظرصع معلؿقى ماظؼقةم
اظؾدغقيمظدؼفؿمومخوصيماظالسىمسؾدماظقػوبمايؿقيم–مربؿدمغقرماظعؾلم–مربؿقدمسصػرلةم.
 .2االسؿؿودمسؾكمععلؽرمرقؼؾمظؾؿـؿكؾوتمظقصورمإدي مرصعمعلؿقىماظؾقوضيماظؾدغقيمومتطقؼرماٌلؿقىماظػينموماظػؽريم
ظالسؾنيمإضوصيمظؿطقؼرماٌفوراتماظػردؼيماظيتمؼػؿؼرمالسؾقغوماظؽـرلمعـفومومخوصيماظالسؾنيماظصوسدؼـم.
 .3إذراكمالسىمأجـيبمواحدمصؼطمسيماظدوريماظعوممظؾؿقذلصنيمظؾرجولمسيمارضماٌؾعىم.
 .4إذراك مالسىمدونم/20/مدـيمسيماٌؾوراةمسيمذقرفوماألول مٌدةم 10مدضوئؼمسؾكماضؾمتؼدؼرموماظلؿوحمبؿؾدؼؾفمبالسىم
أخرمسيمغػسماظشقطمإنمأرادماٌدربمبذظؽماظؿؾدؼؾمسيمحولموجقدمالسؾنيمهًماظعشرؼـمععماظػرؼؼم.
 .5سيمحولموجقدمالسىمذبـسمممقزمالمعوغعمعـمإذراطف مسيماٌـؿكىمظؿقؼقؼمغؿوئٍمأصضؾ موظؽـمدونمإػؿول ماالػؿؿومم
بؿلػقؾماظالسؾنيماحملؾقنيمبـػسماٌرطزمظؾقؾقلمعؽوغفمسيمحولمايوجيم.
 تؾؽماًطيمدؿمديمإديمرصعمعلؿقىماٌـؿكىماظقرينمومعلؿقىمصرقماظدوريمعلؿؼؾالًمم
م

26

&ماْـمىبًاؾقرينًؾؾرجالًً:
اظؾطقظيمايودؼيمسشرمظغربمآدقومظؾؿـؿكؾوتمسيمدػقكم–ماظعراقمبوظػذلةمعـم2011/6/25-23م:م
متمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلممبدؼـيمحؾىماسؿؾوراًمعـم2011/6/8مووصرتمطوصيماٌلؿؾزعوتماظػـقيموماإلدارؼيموم
اٌوظقيماظيتمدوسدتمسؾكمهضرلمعـودىمخاللمػذهماظػذلةمادؿعداداًمًقضمتصػقوتمشربمآدقومسيماظعراقموضدمتلظػم
اىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾرجولم:م
ممرئقسماظؾعـيممممم

ربؿدمأبقمدعدىممم

مممممممممممإداريماظػرؼؼم

رؼوضماظؼقػمم
عـصقرمبراصقعقؿشمم

اٌدربماألجـيبممممم

ممم

مماٌدربماظقرينمم

سالءمجقخوجلممم
ػـريمدفدوممم

ماٌعوجلم

مم

اظالسؾنيم:مم
جقغلمدؼىم–مربؿدمغقرمدؼورمبؽرظلم–معقشقؾمععدغؾلم–موؼؾقؿمحدادم–مأريدمحوجمأدقوقم–مزلرلماظدضسم–م
وائؾمجؾقالتلم–محؽؿمسؾدماهللم–معوردقؾقمطقرؼيمؼعؼقبم–ماؼدرمارجقم–مربلماظدؼـمضصؾؾؾلم–مودوممؼعؼقبمم
وضدمحوزمسؾكماٌرطزماظـوظٌموتلػؾمبدورهمإديمبطقظيمآدقومظؾؿـؿكؾوتمسيماظصنيم:م
م

1م

2م

3م

4م

اؼرانم

ظؾـونم

دقرؼوم

اظعراقم

ً
اؾلطقؾةًاؾياددةًواؾعشرونًؾؼارةًآدقاًؾؾؿـمىلاتًالًوأفانًً-اؾصنًباؾػرتةًؿـًً:ً2011/9/25-15
متمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلمبدعشؼماسؿؾوراًمعـم 2011/7/25مادؿعداداًمًقضمتصػقوتمبطقظيمآدقوماظيتمجرتم
سيماظصنيمبوظػذلةممعـم2011/9/15مومظغوؼيم2011/9/25موتوبعماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿوعنيمطوصيمعؿطؾؾوتمنوحم
ػذاماٌـؿكىموضوممبؿلعنيمبطقظيمودؼيمسيماظدوحيم-ممضطرمبوظػذلةمعـم2011/8/29-24مذوركمصقفومطؾمعـمعـؿكؾوتم
م(مضطرم–مظؾـونم–مدقرؼوم)مموضدممتلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىمعـم:مم
حمؿدًحـقينًً

ًًًًًًًًًًرئقسًاؾلعنةمم ًًً

رؼوضماظؼقػًً

ًًًًًًًًًًًإداريًاؾػرقؼً

شقرانمعقؾػقؿشمم

مم

ماْدربًاألجـيمممم

سالءمجقخوجلمم

ممً

اْدربًاؾقرينمم

سصوممحشؿيمم

ممممممممعلوسدماْدربًً/إحصائلً

تانًدلادقػًً

مممممممممعلوسدماْدربًً/إحصائلم

سدغونمحالقممم

ً

ماٌعوجلم
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اظالسؾنيم:مم
جقغلمدؼىم–مربؿدمغقرمدؼورمبؽرظلم–أريدمحوجمأدقوقم–مزلرلماظدضسم–موائؾمجؾقالتل–ماؼدرمارجقم–مربلماظدؼـم
ضصؾؾؾلم–مودوممؼعؼقبم–مربؿقدمسصػرلةم–مغقرماظلؿونم–مراعلماًطقىم–مسؾدماظقػوبمايؿقيم–مذوديمظؾسم–م
صوتشفمغعؾؾدؼونم
طؿومذوركماٌـؿكىماظقرينمظؾرجولمسيمعؾوراةمودؼيمععماٌـؿكىماظقرينماظؾؾـوغلمسيمعدؼـيمزحؾيمبؿورؼخم2011/9/3موعـمثؿم
ضومماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿلعنيمععلؽرمخورجلمععمبطقظيمودؼيمسيمعدؼـيمدقزوػقم–ماظصنيمبوظػذلةمعـم-6
2011/9/12ممبشورطيم(مغوديمعـماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيم–مغوديمعـمأٌوغقوم–ماٌـؿكىماالوٌيبماظصقينم–مدقرؼوم)م
وعـمثؿمذوركماٌـؿكىمسيمبطقظيمآدقوماظلودديمواظعشرؼـمظؾؿـؿكؾوتمسيمعدؼـيمواػونم–ماظصنيموضدمتلظػماىفوزماظػينم
واإلداريمظؾؿـؿكىمعـم:م
حمؿدًأبقًدعدىًًًًًًًًًًًًًًًًً
رؼوضماظؼقػًً

رئقسًاؾلعنةمم ًًً

ًًًًًًًًًًًإداريًاؾػرقؼً

شقرانمعقؾػقؿشمم

ممً

اْدربًاألجـيمممم

سالءمجقخوجلمم

ممً

اْدربًاؾقرينمم

ً

ػقـؿمذيقؾمممم

اْدربًاؾقرينم

سصوممحشؿيمم

ممممممممممعلوسدماْدربًً/إحصائلً

تانًدلادقػًً

ممممممممممعلوسدماْدربًً/إحصائلم

سدغونمحالقممم

مماٌعوجلم

اظالسؾنيم:مم
جقغلمدؼىم-مزلرلماظدضسم–موائؾمجؾقالتل–ماؼدرمارجقم–مربلماظدؼـمضصؾؾؾلم–مربؿقدمسصػرلةم–مغقرماظلؿونم–م
راعلماًطقىم–مسؾدماظقػوبمايؿقيم–مذوديمظؾسم–مصوتشفمغعؾؾدؼونم–مجقزؼػمسؾقدم
وضدمأحرزماٌـؿكىماٌرطزماظؿودعم:م
1م

اظصنيم

9م

دقرؼوم

2م

االردنم

10م

االعوراتماظعربقيماٌؿقدةم

3م

طقرؼوم

11م

عوظقزؼوم

4م

اظػؾؾنيم

12م

اوزبؽلؿونم

5م

اؼرانم

13م

اغدوغقلقوم

6م

ظؾـونم

14م

اشلـدم

7م

اظقوبونم

15م

اظؾقرؼـم

8م

اظصنيمتوؼؾفم

16م

ضطرم
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&ًاْـمىبًاؾقرينًؾؾـاذكنًًً:
متمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمداخؾلمبدعشؼماسؿؾوراًمعـم2011/9/14مادؿعدادا"مظؾؿرحؾيماألوديمعـمبطقظيمشربمآدقوموم
اظيتماضقؿًمسيمرفرانم–ماؼرانمبوظػذلةمعـم8م–م2011/11/15موطوغًماظدسقةمظالسؾنيماٌشورطنيمسيماٌراطزماظؿدرؼؾقيماظيتم
أضوعفوماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؿطقؼرماٌقاػىمسيمطؾمعـمحؾىمودعشؼمودامماٌعلؽرمٌدةمأدؾقعموعـمثؿمبلؾىم
اظظروفماظدرادقيممتمتشؽقؾمععلؽرؼـمسيمحؾىمودعشؼممبعدلم15-12مالسىمسيمطؾمععلؽرمموادؿؿرماظعؿؾمسؾكمتطقؼرم
اٌـؿكىم،موسيمتورؼخم2011/10/16ممتمدسقةم16مالسىمٌعلؽرمعغؾؼمسيمحؾىماجريمخالظفمسدةمعؾورؼوتمودؼيمععمأغدؼيم
اىالءمواالهودم.م
بؿورؼخم2011/10/24ممتمغؼؾماٌعلؽرماديمعدؼـيمدعشؼمواضوعيمعؾورؼوتمودؼيمععمأغدؼيمضودققنمواظـقرةمموضدمتلظػماىفوزم
اإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾـوذؽنيم:م
بوغشمعقؾػلؽلممم

اٌدربماالجـيبم ًًً

صوديماظرؼشوغلممم

علوسدماٌدربم

ربؿدماًطقىممم

علوسدماٌدربم/ماإلداريم

ؼقدػماظلعلعوغلمم

اٌعوجلم

اظالسؾنيم:مم
سؼؾيمبغفوتلم–معرادمػوذؿم–ماؼقبمشوويم–مسؾلمصودقم–مربؿقدمترابم–مرورقماظزسقؿم–مباللمآرؾلم–مربؿدم
ذوػنيم–مبودؾمذـقم–مسؾلمسؾقللم–ماغطقنمبؽرم–مادقوقمسؾقدمم
وضدماحرزماٌـؿكىماٌرطزمم
1م

م
اؼرانم

2م

3م

4م

5م

ظؾـونم

دقرؼيم

االردنم

اظقؿـم

ً
ًاْـمىبًاؾقرينًؾؾـاذكنًواؾـاذكاتًٍتًً18دـةًإىلًبطقؾةًاؾعاملًاألوىلًلًً3ً×ً3رميقينًً-اقطاؾقاًً2011/9/11-9

متًمإضوعيمتؾؽماظؾطقظيمظؾؿرةماألوديممتفقادامظـشارػومبؽاؾمدولماظعاوملموىؿقاعماظػؽاوتمبلاؾىمذاعؾقؿفومودافقظيمإضوعايم
عؾورؼوتفوموصؾفمتؽوظقػفومغلؾيمظؿؽوظقػماظػرقماٌؿؽوعؾيمإضوصيمٌؿعيمعؾورؼوتفوموتطقؼرػومظؾؿفوراتماٌكؿؾػيمظالساؾني،موغظارام
ظؽقغفوماٌرةماألوديمصؼدموجفًماظدسقةمٌـمؼرشىمعـماظدولمبوٌشورطي،موظؽقنماهودغومطاونمعاـماظلاؾوضنيمإديمغشارمضاقاغنيم
تؾؽماظؾعؾيماٌعدظيموإضوعيمأولمبطقظيمورؼؾقيمشلومخاللماٌعلؽراتماظصقػقيمويوجؿـومإديماإلرالعمسؾكمطؾمعاوؼؿعؾؼمبؿؾاؽم
اظؾعؾيمصـقوموإدارؼوموتـظقؿقوموررؼؼيموووربماظدولماألخرىمسيمػذاماجملولم.م
صؼدممتًماٌشورطيمبؾعـيمعؽقغيمعـمصرؼؼنيمظؾذطقرمواإلغوثمععمضوئدم(عدرب)ظؽؾمصرؼاؼمحلاىمتعؾقؿاوتماالهاودماظادوظلم
وطونمسددمأصرادماظؾعـيم10مأذكوصمومتماخؿقاورماظالساؾنيمواظالسؾاوتمبعادمأنموجفاًماظادسقةملم8مالسؾاوتموم6مالساؾنيم
واغؿؼلمعـفؿم4مالسؾنيمظؽؾمصرؼؼمبعدمععلاؽرمأضاقؿمسيمحؾاىمٌادةممأربعايماؼاوممسيماظػاذلةمعاـم2011/8/30-27مثاؿمأضاقؿم
ععلؽرامآخرمظالسؾنيماظؾذؼـممتماغؿؼوئفؿمعـم2011/9/8-4مادؿعدادامظؾؾطقظيمم
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تلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؾذطقرعـم:م
اٌدربمجوكمبوذوؼوغلموعـماظالسؾنيمأشقدمرحولم–مربؿقدمترابم(غاوديماالهاودم)–مربؿادممسؾالمسؾقلالم(ايرؼايم)م–م
أغطقغلمبؽر(ماىالءم)مم
تلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظإلغوثمعـم:م

اٌدربمػاللمدجوغلموعـماظالسؾوتمرميقولمدحادوحم(ماظـاقرةم)–معاورؼػقنمحلاقنم(اىاالءم)م–مٌعايمربؿاقدم(ضوداققنم)م–ممممممممممممم
رغقؿمسلؾقي(بردى).مم
&ًاْـمىبًاؾقرينًؾؾيقداتًًً:
متًمدسقةماٌـؿكىمإديمععلؽرمعغؾؼمسيمعدؼـيمدعشؼمبوظػذلةمعـم2011/9/17-4ممادؿعداداًمظؾؿشورطيمسيماظدورةماظعربقايمسيم
ضطاارم2011/12/23-9موعااـمثااؿمذااوركماٌـؿكااىمسيمععلااؽرمعغؾااؼمسيممذيفقرؼاايمبقالرودااقومبااوظػذلةمعااـم9/20موظغوؼاايم
2011/10/3مععمإجراءمعؾوراتنيمودؼؿنيمععمأغدؼيمعـمبقالرودقومم
تلظػماىفوزماإلداريموماظػينمظؾؿـؿكىماظقرينمظؽرةماظلؾيمظؾلقداتم:م
جوغقًماظشوعلممم

عضقًاالٍادًً/ؿشرػةًاْـمىبً

ًً

ػاللماظدجوغلًًًًً
دقزانماًولمممم
طوتؾنيمتوغسم

اْدقرًًاؾػينًؾؾؿـمىبمم ًًً
مم

ًً

مم

اْدربًاألجـيً
ؿياعدًاْدربممم

دالممسالويمممم
عوغقؼؾمحالجقونممم

ً

إدارقةًاؾػرقؼً

ممم

ً

ؿياعدًاْدربًً

واؾالعلاتًً:
سؾقومؼودنيم–مجقديمجعؿقلم–معوؼومذؾفقبم–مظقوغومشـقمم–مأظقلومعؽورؼونم–مداالفماًؾقاؾمم–مداـومجؾايبم–مدمياوم
اغطقنم–مروعلمالوغدم–مطودقومدرطقسم–مرؼؿمجؾيبم–مظنيماظزسيبم–مالغومسقداتم–معرلؼوممجونلم–مرذاومداؽرانم–م
داظقومبرشؾم–مػـدماالررشمم
أدؿؿرمهضرلماٌـؿكىمعـمخاللمسدةمععلؽراتمداخؾقيمسيمدعشؼمومحؾىموعـمثاؿمتالعنيمععلاؽراتمخورجقايمسيماألردنم
بوظػذلةمعـم2011/10/22-17موسيمظؾـونمبوظػذلةمعـم2011/10/27-24موم2011/11/12-9مععمإضوعيمسدةمعؾورؼوتمودؼايم
سيمطؾمععلؽرمم.م
م
م
م
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يراكز انخطىير نالعبني
ذفدماظعوممايوظلمززيومطؾرلامسؾكماٌلؿقىماظػينمأصؼقوموسؿقدؼومصنضوصيمإلرالقمخطيمتطقؼرماظالسؾنيمواظالسؾوتمسيماٌراطزم
اظؿدرؼؾقيمسيمطؾمعـمدعشؼموحؾىموبنذرافمأربعيمعدربنيمأجوغىموعـمعدارسمزبؿؾػيموجبرسوتمتدرؼؾقيمعؽـػيمادؿؿرتم
ظـالثيمأذفرموحبصؿنيمتدرؼؾقؿنيمؼقعقوم،مطونماالػؿؿوممبلرلمبقترلةمسوظقيموخبطيمعقازؼيمسيماالػؿؿوممبوٌـؿكؾوتماظقرـقيم
واٌشورطيمجبؿقعماظؾطقالتماإلضؾقؿقيمواظؼورؼيموظؽوصيماظػؽوتم،مممومأدسمظؿشؽقؾمعـؿكؾوتمورـقيمذاتمادؿؿرارؼيموضؿـم
خطي مصـقي مسؾؿقي معؿطقرة مأذرف مسؾقفو موضودػو معدربقن مأجوغى مسؾك معلؿقى مسول معـ ماظؽػوءة مواًدلة مممو مأصود متؾؽم
اٌـؿكؾوتمصردؼوموذيوسقوموأدسمظػؽرمعؿطقرمظالسؾقـوموغؼؾمعلؿقىماظؾعؾيمظدؼـومظؿقاطىمطرةماظلؾيمايدؼـيمسيماظعومل.م
طؿوممتماظؿكطقطمظضرورةمتغطقيمتؾؽماٌراطزمألسدادمطؾرلةمعـماظالسؾنيمواظالسؾوتمومبـورؼمعؿعددةمسيمأعوطـمتقاجدماظؾعؾيم
بشؽؾمصعولمععمضرورةمتؽـقػماظؿؿورؼـمبشؽؾمؼلوسدمػمالءماظالسؾنيماظصغورمسؾكمتردقخماٌفوراتماظيتمؼؿدربقنمسؾقفوم
وؼعقضمشلؿماظـؼصمواظضعػمصقفوماظـوتٍمسـمسدممطػوؼيماظؿؿورؼـمبوألغدؼي موسدممادؿؼرارػوموجدؼؿفومظؿؾؽماظػؽوتموضدممتم
اظؿعوضدمععمأربعيمعدربنيمعـمصربقوموعؼدوغقوموروعوغقومواٌؽلقؽمظإلذراف مسؾكماظدلاعٍماظػـقيمظؿؾؽماٌراطزم،موضدمأضقؿًم
اٌراطزمظؾعومما يوظلموغؿقفيمظؾظروفمسيمدعشؼموحؾىمصؼطمبقـؿومطونمزبططومأنمتغطلمتؾؽماًطيممأربعمربوصظوت،موضدم
متماغضؿوممأطـرمعـم 180مالسؾوموالسؾيمسيمتؾؽماٌراطزمعـمأسؿورم 20-14مدـيمبوإلضوصي ممإدي ماؼالءمبراعٍمتدرؼؾقيمخوصيم
ظالسؾنيماظذؼـمؼزؼدمرقشلؿمسـماٌذلؼـم،مأعومسيماىوغىماظؿدرؼيبمصؼدممتمتلػقؾمسددامطؾرلامعـماٌدربنيماظذؼـمراصؼقام
اٌدربني ماألجوغى مخالل مايصص ماظؿدرؼؾقي موذورطقا مبوظؿدرؼى موظػذلة متزؼد مسـ ماظشفرؼـ مطؿو محضروا ماحملوضراتم
األدؾقسقيماظيتمأضوعفوماٌدربقنماألجوغىموطونمسددماٌدربنيماٌؿلػؾنيمسيمطؾمعـمدعشؼموحؾىمعومؼزؼدمسـم 40معدربومطؿوم
اغضؿمإديماظدلغوعٍمسددامعـماٌدربنيمسيماحملوصظوتمظػذلاتمتزؼدمسـم10مأؼوممم
ظؼد مطوغً موربي ماٌراطز مشـقي مجدا موسرصؿـو موسرصً معدربقـو مسؾك مررق متدرؼؾقي محدؼـي مظؾػؽوت ماظعؿرؼي موحلى مأصضؾم
اظدلاعٍمسيماظدولماٌؿطقرةممالدقؿوموأنماٌدربنيماألجوغىماظذؼـممتماظؿعوضدمععفؿمظؿؾؽماٌراطزمػؿمعـماٌكؿصنيمواٌمػؾنيم
أطودميقومظؿدرؼىمتؾؽماظػؽوت.م
انمتؾؽماظؿفربيمدؿلؿؿرمظعدةمدـنيمضودعيموبوغؿشورمأصؼلمسؾكمسددمعـماحملوصظوتمواألغدؼيماظـشقطيممبومؼضؿـمظـومتؽقؼـم
ودبرؼٍمجقؾمجدؼدمعـماظالسؾنيمعمدسمصـقومبطرقمسؾؿقيمحدؼـيمظقؽقنمضودرامسؾكمهؼقؼمغؿوئٍموبطقالتمظؾؿـؿكؾوتم
واظػرقماظلقرؼيمعلؿؼؾالم،مععمايرصمسؾكماالدؿػودةمعـمطوصيماظـغراتمواظصعقبوتماظيتمواجفـوػو مسيماظؿفربيماألوديمم
ظؿفووزػومسيماظلـقاتماظؼودعيم.م
ً
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َشبط جلنت انريبضت األَثىيت نهًىسى 3122-3121
و خطت انعًم ملىسى 3123-3122
م

اجؿؿعًماظؾفـيمسدةماجؿؿوسوتمدورؼيموغوضشًمعـمخالظفمغشوطمومسؿؾماظؾفـيمومدراديمواضعماظلؾيماألغـقؼيمسيمدقرؼوموم
سؿؾًمسؾكمهؼقؼمغلؾيمسوظقيمعـمخطؿفوموماضذلاحوتفومظؾؿقدؿماٌوضلمومضدمحظقًماظؾفـيماألغـقؼيمبوالػؿؿومماظؽؾرلموم
اظقاضح معـ مضؾؾ ماالهود مو متشفقع مطوصي ماٌؾودرات ماظػـقي مو ماٌعـقؼي مو ماٌودؼي مظـشر ماظؾعؾي مو ماظعؿؾ مسؾك متطقؼر ماظلؾيم
األغـقؼيمبلقرؼوم...م
 سددماألغدؼيماٌشورطيمبفذهماظؾعؾيم.أغدؼيماظدرجيماألوديم/12/مغوديم.م
أغدؼيماظدرجيماظـوغقيم/8/مأغدؼيم.م
أغدؼيماظدرجيماظـوظـيم/4/مأغدؼيم.م
خطةًعؿؾًاؾؾهـةًاألـنققةًْقدؿًً2011-2010
- 1

اإلذرافمسؾكماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتم.

- 2

عؿوبعيماظدوريماظعوممىؿقعماظػؽوتموماظؽِلسمظػؽيماظلقداتم.

- 3

حلىمخطيماالهودمبؿطقؼرماٌـؿكؾوتماظقرـقيموماظالسؾوتماٌؿقزاتممتماٌشورطيمبوٌـؿكؾوتماالوٌؾقيمظإلغوثم
هًمدـم/20/م.

- 4

اٌشورطيممبشروعمصؼؾماٌقاػىماظصغرلمظالسؾوتمهًمدـم/16/مبنذرافماٌدربنيموماًدلاءماألجوغىموماٌدربنيم
اظقرـنيم.

- 5

اٌشورطيمبوظؾطقالتماظؿقضرلؼيم3م×م3ماظيتمأضقؿًمبدعشؼمومحؾىم.

- 6

عشورطيمعـؿكىمدقرؼومظإلغوثمبؾطقظيماظعومم×3م3مهًمدـم/18/مبوؼطوظقوم.

- 7

إضوعيمدورةمتـشقطقيمبـوديماظلوحؾم((مرررقسم))م

- 8

عشورطيمغوديماظقحدةمبوظؾطقظيماظدوظقيمألغدؼيماظلقداتمبوألردنمومبطقظيمبينمؼوسم.

- 9

اٌشورطيمبوالوٌؾقودماظلقريماظقرينمظؾـوذؽوتم.

 - 10اٌشورطيممبفرجوغوتماٌقينمبودؽًمظالغوثم.
 - 11اٌشورطيمبدوراتماٌدربنيموماٌؿوبعيماىدؼيمظؾؿدربوتمبوٌراطزماظؿدرؼؾقيم.
 - 12اٌشورطيمبوظدوراتماظؿقؽقؿقيمومدوراتماظذلضقيمظؾقؽومم.
 - 13تـظقؿمآظقيماظؿعوضدمبنيماظالسؾيموماظـوديمهػظمحؼققماظالسؾيموماظـوديمععوًم.
 - 14متمدسقةمعـؿكىمدقداتمدقرؼومظؾؿدرؼىمضؿـمخطيمومبرغوعٍمذبفزةممبعلؽراتمداخؾقيمومخورجقايمومعؾورؼاوتم
ودؼيمداخؾمومخورجماظؼطرموماٌؿوبعيمعـمضؾؾماالهودمبشؽؾمعؾوذرمومتؽؾقػمعدربمأجـيبمومطودرمصينمومإداري.
32

 - 15ضومماالهودمبؿؽرؼؿمذيقعماظػؽوتمايوئزةمسؾكماٌراطزماألوديم.
 - 16االػؿؿوممبؿقدقعمضوسدةماظػؽوتماظعؿرؼيموماالػؿؿوممبوألرؼوف مومذظؽمعـمخاللمبرغوعٍموضعفماالهودمظؾؿدربنيم
األجوغىمبنضوعيمجقالتمومتدرؼىمػذهماظػؽوتمبوألغدؼي.
 - 17اظؿـلقؼماىقدمبنيماظصقوصيموماظؾفـيموماٌؿوبعيماىدؼيمعـمضؾؾماألسالممظؾؿـؿكؾوتموماظؿغطقيماظؽوعؾيمظـشوطم
اظرؼوضيماألغـقؼيم.
اؾصعقباتً:
 .1سدمماػؿؿوممبعضماألغدؼيمبوإلغوثمومخوصيماظػؽوتماظعؿرؼيماظصغرلةم.
 .2شقوبماالدؿؼرارماٌوظلمبوألغدؼيم.
ؿؼرتحاتًً:
 )1إضوعيمبطقظيماظػؽوتماظعؿرؼيماظصغرلةمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمعـماجؾمتقدقعماظؼوسدةم.
 )2تشفقعماظالسؾوتمسؾكماظدخقلماظدوراتماظؿقؽقؿقيموماظدوراتماظؿدرؼؾقيمم.
 )3االدؿؿرارمبوٌراطزماظؿدرؼؾقيمظؾػؽوتماظعؿرؼيم.
 )4االدؿؿرارمبنضوعيمبطقظيم3×3م.
 )5اٌشورطيمجبؿقعماظؾطقالتماًورجقيمدقاءمظؾلقداتماوماظـوذؽوتم.
 )6تشفقعماألغدؼيمسؾكماٌشورطوتماًورجقيم
 )7اػؿؿومماظصقوصيماٌرئقيمبدوريماظلقداتمٌومظفمأػؿقيمبـشرماظؾعؾيم.
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َشبط جلنت املذربني نهًىسى 3122-3121
وخطت انعًم نهًىسى 3123-3122
وضاااعًمىـااايماٌااادربنيمػااادص ًومأدوداااقومشلاااومومػاااقمتطاااقؼرماٌااادربماظاااقرينمورصاااعمطػاااوءةمعااادربلماٌراحاااؾم
اظعؿرؼاايمومزؼااودةمأساادادػؿمإميوغااومعـفااومباالنمتطااقؼرمومبـااوءمطاارةمدااؾيمسصاارؼيمؼؾاادأمعااـمخاااللمخؾااؼمجقااؾم
جدؼاااادمعااااـماٌاااادربنيماظااااقرـقنيمأصااااقوبماٌاااامػالتماٌـودااااؾيمومخوصاااايممبااااومخيااااصمتاااادرؼىماٌراحااااؾم
اظعؿرؼيماظصغرلةمصؽونمغشوطماظؾفـيمسؾكماظـققماظؿوظلم:م
 .1تصـقػماٌدربنيماىددمومهدؼٌمبقوغوتماٌدربنيماٌصـػنيماٌعؿؿدمعـماهودماظلؾيم.
 .2اإلذاااارافمسؾااااكماٌراطاااازماظصااااقػقيماظؿدرؼؾقاااايمظؾؿراحااااؾماظعؿرؼاااايمبعاااادمادااااؿؼداممعاااادربنيمعؿكصصاااانيم
شلذهماٌراحؾم.
 .3اإلذرافمسؾكمبراعٍماظعؿؾمظؾؿدربنيماألجوغىمععمزبؿؾػمأغدؼيمماحملوصظوتم.م
 .4إضوعااايمدورةمتدرؼؾقااايمٌااادربلماٌراحاااؾماظعؿرؼااايمحوضااارمصقفاااوماٌااادربقنماألجوغاااىم(مشاااقرانم،مطوتاااوظنيم
،متونم،مبوغؿوم،مجققم)م.
 .5تؼااادؼؿمعؼذلحاااوتمبلزلاااوءمعااادربلماٌـؿكؾاااوتماظقرـقااايمبوإلضاااوصيمظؾؽاااقادرماظػـقااايماظقرـقااايماٌلاااوسدةم
شلذهماٌـؿكؾوتمظؾرجولموماظلقداتم.
 .6اٌشااااورطيمجبؿقااااعماالجؿؿوسااااوتمظؾفـاااايماظػـقاااايماظعؾقااااوموورذااااوتماظعؿااااؾماظاااايتمغوضشااااًمزبؿؾااااػم
اٌقاضقعماظػـقيماٌؿعؾؼيمبوٌقدؿماظؼودمم.
 .7وفقااازماٌؽؿؾااايماًوصااايمبوٌااادربنيموماظااايتمهؿاااقيمسؾاااكمطوصااايماظقداااوئؾماٌلاااوسدةمظزؼاااودةمععؾقعاااوتم
اٌدربنيمومتطقؼرمعفوراتفؿماظؿدرؼؾقيمعـمأصالممومذبالتمصودرةمسـماالهودماظدوظلم.
خطةًعؿؾًؿقدؿًً.ً2012-2011
- 1االدؿؿرارمبنضوعيمدوراتمتدرؼؾقيمظؾؿدربنيمومظؽوصيماٌلؿقؼوتم.
- 2تطقؼرمغظومماظؿصـقػماٌعؿؿدم.
- 3االدؿؿرارمبرصدماٌؽؿؾيماًوصيمبوٌدربنيمبوظقدوئؾماظضرورؼيمظؿقدقعماٌؽؿؾيمومتـقؼعفوم.
- 4اٌشورطيموماظؿـلقؼمععماظؾفونماظعوعؾيمعـماجؾمتطقؼرمذؽؾماٌلوبؼوتمومغظومماالحذلافم.م
أعاااوماظصاااعقبوتماظااايتمواجفاااًممسؿاااؾماظؾفـااايمصؽوغاااًمتؿؿـاااؾمبصاااعقبيمإضوعااايماجؿؿوساااوتمدورؼااايمومذظاااؽم
بلؾىمزروفماظؿـؼؾمبنيماحملوصظوتم.ممم
ً
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َشبط جلنت امليين ببسكج نهًىسى 3122-3121
وخطت انعًم نهًىسى 3123-3122
ضوعااًماظؾفـاايمعـااذمبداؼاايماظعااوممومعااـمخاااللمماجؿؿوسفااومبؿااورؼخم2011/1/9معااـمردااؿمومهدؼاادماالجـاادهماًوصاايم
بفومشلذاماٌقدؿم،مومظؽـمومظألدػمملمتلؿطقعمهؼقؼماظؽـرلمممومطوغًمتطؿحمظفم،مومذظؽمظألدؾوبماظؿوظقيم:مم
- 1ساادممتعااوونماظؾفااونماظػـقاايمعااـمطوصاايمربوصظااوتماظؼطاارم(مسااداماظؾفـاايماظػـقاايمسيمحؾااىم)محقااٌمملمتؼااؿمبااليم
غشوطمحلىماظؿقارؼخماظيتمحددتفوماظؾفـي.م
- 2سدممتعوونماألغدؼايمبوإلجوبايمسؾاكماٌراداالتماظصاودرةمعاـمضؾاؾماهاودماظلاؾيمومذظاؽمٌعرصايماألغدؼايماظايتمظادؼفوم
صاارقمظؾصااغورمومظؾصااغرلاتم،مظؽاالمتااؿؿؽـماظؾفـاايمعااـمتؼاادؼرماٌقزاغقاايماظلااـقؼيماٌطؾقباايمظؿقؿااؾمغػؼااوتمإضوعاايم
عفرجوغوتمشلذهماظػرقم.
- 3ساادممتعااوونماهااودماظلااؾيمعااعمعؼذلحااوتماظؾفـاايمبػاارضمسؼقبااوتمعوظقاايمومإدارؼاايمسؾااكماألغدؼاايماظاايتمالمتؾؿاازمم
بقجقدمصؽيماظصغورمأوماظصغرلاتم.
حووظااًماظؾفـاايمومبشااؽؾمدوريمأدااؾقسلمإضوعاايمغشااوطمعؾورؼااوتمباانيمصاارقمأغدؼاايمدعشااؼمومرؼااػمدعشااؼموماألغدؼاايم
اًوصاايمومظألدااػموضااحمعاادىمتػوسااؾموماػؿؿااومماألغدؼاايماًوصاايمبوٌشااورطيمومعاادىمساازوفماألغدؼاايماظاايتمجيااىمأنم
تؽقنمػلمعـمتفؿؿمأطـرمبوٌقاػىمسيمػذهماألسؿورمعـماجؾمرصدماظػؽوتماظعؿرؼيمسيمأغدؼؿفوم...م
غااقدماظؿقضااقحمبااونماظؾفـاايمظااقسمظاادؼفومأيمصااالحقوتموااوهماألغدؼاايمدااقىمرصااعماظؿقصااقوتموماٌؼذلحااوتمالهااودم
اظلؾيمظػعؾمعومؼراهمعـودؾ ًو.م
م
م
م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َشبط جلنت اإلحصبء نهًىسى 3122-3121
و يقرتحبهتب نهًىسى 3123-3122
&متقثقؼموأرذػيماظـؿوئٍماظػوصؾيمىؿقعمأغشطيماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمومىؿقعماظػؽوتموم
اظدرجوتمظؾرجولموماظلقداتم.مم
&ماظعؿؾمسؾكمإصدارمبطوضوتماهودؼيمخوصيمظإلحصوئقنيمظدخقلماٌؾورؼوتم.م
&ماظعؿؾمسؾكمتلعنيمطوصيماظؿففقزاتماًوصيمبعؿؾماظؾفـيمسيمذيقعماحملوصظوتم.مم
&ماظعؿؾمسؾكمإضوعيمدوراتمظإلحصوءمخاللماٌقدؿممبعدلمدورتنيمعرطزؼؿنيمبوظؿـلقؼمععماهودماظؾعؾيم
&ماظعؿؾمسؾكمتلعنيماظدلغوعٍماًوصمظإلحصوءمعـماالهودماظدوظلمظؽرةماظلؾيمومتقزؼعفمسؾكمأسضوءماظؾفونم
اٌكؿصيمسيماحملوصظوتم.مم
&ماظؾقٌمسـمذرطيمراسقيمظإلحصوءمظؾؿقدؿم2012-2011متؿقؿؾمطوصيماظـػؼوتموماٌصورؼػ.مم
&متؼدؼؿمغؿوئٍماإلحصوءمإديمىـيتماٌدربنيموماٌـؿكؾوتمظالدؿػودةمعـفومسيماٌـؿكؾوتماظقرـقيماٌكؿؾػي.مم
&ماظعؿؾمسؾكمأرذػيمغؿوئٍماٌـؿكؾوتماظقرـقيمظؽوصيماظػؽوتماظداخؾقيموماًورجقيمعـفوم.مم
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
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َشبط جلنت املسببقبث نهًىسى 3122-3121
و خطت انعًم ملىسى 3123-3122
 متمإضوعيمذيقعماٌلوبؼوتمشلذاماٌقدؿمحقٌممتمانوزماطـرمعـم1200معؾوراةمسؾكماظشؽؾماظؿوظلم: )1علوبؼوتماظدوريماظعوممظؾؿقذلصنيمظؾرجولممبشورطيم/12/مغودي.
 )2معلوبؼوتماظدوريماظعوممظؾلقداتمألغدؼيماظدرجيماألوديممبشورطيم/12/مغودي.
 )3علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظػؽيماظرجولممبشورطيم/12/مغودي.
 )4علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظػؽيماظلقداتممبشورطيم/8/مأغدؼي.
 )5علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظػؽيماظرجولممبشورطيم/10/مأغدؼي.
 )6علوبؼوتماظدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظػؽيماظلقداتممبشورطيم/6/مأغدؼي.
 )7علوبؼيمطلسماىؿفقرؼيمظؾرجولموماظلقداتم.
 )8علوبؼيمدوريماظػؽوتم(ذؾوبمدرجيمأودي -مذؾوبمدرجيمثوغقي -مغوذؽنيمد 1م– مغوذؽنيمد 2م–اظـوذؽوتم–م
األذؾولم–معفرجوغوتماٌقينمبودؽقًم)م.
حددتًأعؿارًاؾالعلنًاْدرجةًالًاؾػكاتًؾؾؿقدؿًاؾيابؼًً:ً2011-2010
 -اؾرجالممممم

صققم19مدـي

 -اؾيقداتمممم

صققم17ممدـيم مم

معقاظقدم1993م م

 -اؾشلابممم

17م–م18مدـيمممممم

معقاظقدم1992م-م1993م

 -اؾـاذكنًواؾـاذكاتمم

15م–م16مدـيممممممم

معقاظقدم1994م-م1995م

 -األذلالًوًاؾشلالتممم

13م-م14دـيمممممممم

معقاظقدم1996م-م1997م

 -اؾصغارًواؾصغرياتممم

دونم12مدـيمممممممممم

معقاظقدم1998

معقاظقدم1991م

مم

وًؼدًأؼقؿتًاْيابؼاتًاؾماؾقةً:
ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾؿورتػنًؾؾرجالًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((ماىقش–اظقحدة–ضودققن–اظؽراعي–اظقثؾي–اظطؾقعي–اظـقاسرلم–ربردة-ماظرلعقك–اىالء–االهود–ايرؼيم))م
ومأحرزمغوديماىالءمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىقشموصقػوًموماظقحدةمثوظـوًمم
ومػؾطمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمربردةموماظـقاسرلمم
مم
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ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾػكةًاؾيقداتًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((اظقحدة–بردى-ضودققن–اظـقرة–ماظعربل-ربردة-اظلوحؾ–اظرلعقك–اىالء–االهود–ايرؼي-ماظعروبيم))م

ومأحرزمغوديماظقحدةمبطقظيماظدوريماظعومموحؾمايرؼيموصقػوًموماىالءمثوظـوًم
وػؾطًمأغدؼيمربردةمواظعربلمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمم
م
ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾػكةًاؾرجالًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((اظـصر-اظػققوء-اظـقرة-اظشفؾوء-اظػؿقة-حطني-طػردبورؼؿ-دؾؼني-اظشؾوب-تشرؼـ-اظلؽؽ-اظعروبيم))م
وتصدرماظدوريمغودؼلماظـقرةموطػرمدبورؼؿموصعدامإديمدوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾؿقذلصنيمظؾرجولمم

وػؾطمغودؼلمتشرؼـمومدؾؼنيمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمم
ؿيابؼةًاؾدوريًاؾعامًألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾػكةًاؾيقداتًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((مضطقـيم-ماألذرصقي-ماظػققوءم–مجرعوغو-دؾؿقي-تشرؼـم-مطػرمبفؿم-ماظؽػرم))م
ومصعدمغودؼلماألذرصقيمواظلؾؿقيمإديمدوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقداتمم

بطقؾةًدوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾػكةًاؾرجالًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((ماجملدم–ماظضؿرل-مصقـوؼوم–مخؾى-مصوصقؿو-ماٌكرم-عـؾٍ-اىفود-مذؾقؾيمادظى-مدؾؿقي-اظعربل-
جرعوغو-اىزؼرةممم))م
وصعدمغودؼلمجرعوغوموماجملدمإديمعصوفمدوريمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولم.م

بطقؾةًدوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾػكةًاؾيقداتًً:
وضؿًفذاًاؾدوريًأـدقةً:
((مسرىم–مخؾى-ماىزؼرةم–محطنيممم))م
ومتمضؿمذيقعماألغدؼيماٌشورطيمإديمدوريماظدرجيماظـوغقيمظؾلقداتم
م

مدابقة كأس الجمكورية لفئتي الرجال و الديداتًًً:
 أحرزمصرؼؼًاُالءمبطقظيمطلسماىؿفقرؼيمظػؽيماظرجولموحؾماُقشموصقػوًم.
 أحرزمصرؼؼماؾقحدةمبطقظيمطلسماىؿفقرؼيمظػؽيماظلقداتموحؾماُالءموصقػوًم.
م
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ؿيابؼاتًاؾػكاتًاؾعؿرقةًً:
&ًأوالًًً:دوريًاؾشلابًد 1م((مأحرزمغوديمممممممبطقظيماظدوريماظعومموحؾممممممموصقػوًموماىقشمثوظـوًم))م
&ًثاـقاًًً:اؾـاذكنًد1م((مأحرزمغوديماالهودمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىالءموصقػوًمومايرؼيمثوظـوًم))م
&ثاؾناً:دوريًاؾشلابًواؾـاذكنًد 2م((مأحرزمغوديماظعروبيمبطقظيماظدوريماظعومموحؾمم

ممموصقػوً مو مصعدا ماديم

عصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽنيم))مم
&ًرابعا:دوريًاؾـاذكاتً((مأحرزمغوديماىالءمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماظلؾؿقيموصقػوًمومايرؼيمثوظـوًم))م
&خاؿيامً:دوريًاألذلالً((مأحرزمغوديماظقحدةمبطقظيماظدوريماظعومموحؾماىقشموصقػوًموماىالءمثوظـوًم))م
م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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الئحت املسببقبث
نهًىسى 3123 - 3122
ؿادةً-ً1تعؾقؿاتًعاؿةً:
-1 1

تـظؿمذيقعماٌلوبؼوتماظلـقؼيماظرزلقيمعـمضؾؾماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمىؿقعماظدرجوتمواظػؽوتمبوإلضوصي مظؽلسم
اىؿفقرؼيمظؾرحولمواظلقدات،موتشوركمسيمػذهماٌلوبؼوتمذيقعماألغدؼيمواشلقؽوتماٌـؿلؾيمالهودمطرةماظلؾي

-2 1

تعؿدلماظؾفونماظػـقيمسيماحملوصظوتمػلماىفيماٌشرصيمسؾكمذيقعماٌلوبؼوتماظيتمتؼقؿفومضؿـماحملوصظي.م

-3 1

محيؼمىؿقعماألغدؼيماظرؼوضقيمواشلقؽوتماٌعؿؿدةمواٌـؿلؾيمإدي ماهودمطرةماظلؾيماٌشورطيمبوٌلوبؼوتماحملؾقيم،م
إضوعيماظـشوروتماٌكؿؾػيمسيمذبولماظؾعؾي.

-4 1

اهودمطرةماظلؾيمػقماٌعينماظقحقدمبؿغقرلمأومتعدؼؾمطؾمعوموردمسيمػذهماظالئقيمحلىماٌصؾقيماظعوعي.
م

ؿادةًً-ً2درجاتًاألـدقةًاْعمؿدةًوعددفاًبؽؾًدرجةً
تؼيؿًاألـدقةًاْعمؿدةًإىلًثالثًدرجاتً:
-1 2

اظدرجيماألوديمظؾذطقرموسددػوم12مغود

-2 2

اظدرجيماألوديمظإلغوثموسددػوم12مغود

-3 2

اظدرجيماظـوغقيمظؾذطقرموسددػوم12مغود

-4 2

اظدرجيماظـوغقيمظإلغوثموسددػوم8مأغدؼي

-5 2

اظدرجيماظـوظـيموسددػومشرلمربددمظؾذطقرمواإلغوث
م

ؿادةًً-ً3اْيابؼاتًاْعمؿدةً:
قؼقؿًاالٍادًاؾيقريًؾؽرةًاؾيؾةًدـققاًاْيابؼاتًاآلتقةً:
-1 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولم

-2 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقدات

-3 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجول

-4 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾلقدات

-5 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾرجول

-6 3

دوريمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾلقدات

-7 3

دوريماظدرجيماألوديمظؾشؾوب

-8 3

دوريماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوب
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-9 3

دوريماظدرجيماألوديمظؾـوذؽني

 10- 3دوريماظدرجيماظـوغقيمظؾـوذؽني
 11- 3دوريماظـوذؽوت
 12- 3دوريماألذؾول
 13- 3عفرجوغوتماظصغورماٌرطزؼيموذؾفماٌرطزؼي،
 14- 3علوبؼيم3×3مظؾذطقرمواإلغوثموظؾػؽوتمصققم18مدـيمومعـم18-16مدـيموعـم16-14مدـي
ؿادةًً–ً4اؾصعقدًواهللقطً:
1-4م ؼصعدمأولمصرؼؼنيمبوظذلتقىمإدي ماظدرجيماألسؾكموؼفؾطمأخرمصرؼؼني مإدي ماظدرجيماألدغكمسيمذيقعماٌلوبؼوتماظيتم
ؼعؿؿدمصقفومغظومماظصعقدمواشلؾقط.م
2-4مم ؼعؿؿدماظصعقدمواشلؾقطمسيمصؽيتماظـوذؽنيمواظشؾوبمبعدمربطمغؿوئٍماظػؽؿنيمععو.م
م

ؿادةًً-ً5أعؿارًاؾػكاتً:
1-5م اظرجولممممم

مم

2-5م اظلقداتمممم
3-5مم اظشؾوبممم

عقاظقدم1992موعومدونم
ممممم عقاظقدم1994موعومدونم

ممممممممم

عقاظقدم1993م-م1994م

4-5مم اظـوذؽنيمواظـوذؽوتمم

مممممممم عقاظقدم1995م-م1996م

5-5م األذؾولمواظشؾالتممم

مممممممممعقاظقدم1997م-م1998م

6-5م اظصغورمواظصغرلاتمم

م

مممممممم

عقاظقدم1999موعومصققم

م

ؿادةًً-6االدمعاـةًباؾالعلنًؿـًاؾػكاتًاألخرىًً:
1-6م اظرجول:معـؿكىماظـوديمومؼلؿطقعماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـمالسيبماظشؾوبمواظـوذؽنيمصؼط.م
2-6م اظلقدات:معـؿكىماظـوديموؼلؿطقعماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـمذيقعماظػؽوتماألدغك.م
3-6م اظشؾوب:مؼلؿعنيمبعددمشرلمربددمعـمصؽيماظـوذؽنيمصؼط.م
4-6مم اظـوذؽني :حيؼمظفماالدؿعوغيمبالسؾنيماثـنيمعـمصؽيماألذؾول.م
5-6ممم اظـوذؽوت:مؼلؿعنيمبعددمشرلمربددمعـماظػؽوتماألدغك،موسددماظالسؾوتمسـدمبدءماٌؾوراةمشرلمربدد.م
6-6م األذؾولمواظشؾالت:مالمحيؼمشلؿماالدؿعوغيمبالسؾنيمعـماظػؽوتماألدغك.مم
م

ؿادةًً–ً7اِدًاألدـكًؾعددًاؾالعلنًاْمقاجدقـًعـدًبدءًاْلاراةً:
1-7م ايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماٌؿقاجدؼـمععماظػرؼؼمسـدمبدءماٌؾوراةمىؿقعماظػؽوتم8مالسؾنيممبومصقفؿماظالسؾنيماظذؼـم
ادؿعونمبفؿماظػرؼؼمعـماظػؽوتماألخرىمعوسدامصؽيماظـوذؽوتماظيتمتؾعىمبعددمشرلمربدد.
2-7

ايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماظرجولمبلغدؼيماظدرجيماألوديممثوغقيمالسؾنيمعـمبقـفؿمزيليمالسؾنيمعـماظػؽيماألصؾقي.م

3-7ممم ايدماألدغكمظعددماظالسؾنيماٌؿقاجدؼـمسـدمبدءماٌؾوراةمظػؽيتماظصغورمواظصغرلاتم10مالسؾنيمحلىماألغظؿيماظدوظقي.م
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ؿادةًًً-ً8األـدقةًاؾيتًحيؼًهلاًاْشارؽةًباؾلطقالتًاّارجقةًاؾرمسقةً:
1-8مً اؾرجال:م
1-1-8مم

بطؾماظدوريمواظقصقػمآلخرمعقدؿمؼشورطونمبؾطقظيمأغدؼيمشربمآدقو.م

2-1-8مم

مثوظٌماظدوريماظعومموبطؾماظؽلسمألخرمعقدؿمؼشورطونمسيمبطقظيماألغدؼيماظعربقي.م

3-1-8مم

إذامطونمبطؾماظؽلسمأحدماظـودؼنيماألولمواظـوغلمسيماظدوريمحيؾمعؽوغفماظػرؼؼمايوئزمسؾكماٌرطزماظرابعمم
ظؾؿشورطيمبؾطقظيماألغدؼيماظعربقي،م

4-1-8مم

ميؽـمالهودمطرةماظلؾيماظؿؾدؼؾمبوظػرقماٌشورطيمسيمحولماسؿذارمأومتعذرمعشورطيمصرؼؼمورشؾيمآخرمم

مممممممممممممممممبوٌشورطيمحلىماظذلتقى.م
2-8ممم اؾيقدات:م
1-2-8مم

بطؾماظدوريمآلخرمعقدؿ،مؼشوركمبؾطقظيماألغدؼيماظعربقي.م

2-2-8مم

مثوغلماظدوريمألخرمعقدؿم:مؼشوركمبؾطقظيمأغدؼيمشربمآدقو.مم

3-2-8مم

مثوظٌمورابعماظدوريماظعوممألخرمعقدؿمؼشورطونمبؾطقظيمأغدؼيمشربمآدقو،موبطقظيماألغدؼيماظعربقيمسيمم

ممممممممممممممممممحولمدسقةمأطـرمعـمصرؼؼمواحدمظؿؾؽماظؾطقالت.مم
م
ؿادةًً-9اؾالعلنًاؾؾذقـًحيؼًهلؿًاْشارؽةًباْيابؼاتًاحملؾقةً:
 -1 9ؼلؿحمبوٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيماظلقرؼنيمصؼطمأومعـمسيمحؽؿفؿ.
 -2 9ؼلؿحمبوٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيماظذؼـمواظدتفؿمدقرؼيم.
-3 9

ؼلؿحماٌشورطيمجبؿقعماٌلوبؼوتمظالسؾنيماظذؼـمعـموالدةمدقرؼيمبعدمتؼدؼؿماألوراقماظـؾقتقيماظالزعيم.

 -4 9ؼلؿحممبشورطيماظالسؾنيماألجوغىمععمصرقمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمومبلوبؼيماظدوريماظعوممصؼط.
 -5 9ميؽـمإضرارمعشورطيماألجوغىمالحؼومسيمحولماسؿؿودمعلوبؼوتمجدؼدة.
-6 9

حيؼمظؽؾمغودمإذراكمسددمشرلمربددمعـماظالسؾنيماجملـلنيمأوماٌلؿعقدؼـمظؾفـلقيمأومايوصؾنيمسؾكماىـلقيم
اظلقرؼيمهًمأيماسؿؾورمأومصػي.

-7 9

ؼؿقجىمسؾكماألغدؼيماظيتمترشىمبؿلفقؾماظالسؾنيماجملـلنيمبؽوصيمصؽوتفؿمإبرازماألوراقمواظؾقوغوتماظـؾقتقيم
اظالزعيماظيتمؼطؾؾفوماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾي،موذظؽمظدراديمحوظيمطؾمالسىمعـماظالسؾنيماجملـلنيمبشؽؾم
خوص،مٌعرصيماظؿعوعؾمععفممبومؼؿـودىمععمضراراتماٌممترماظعوممظؾعؾي.م

 -8 9المجيقزمظالسىماحملؾلمأوماألجـيبمبوظؾعىمظـودؼنيمزبؿؾػنيمسيمغػسماٌقدؿمإالًالًحاالتًادمنـائقةم.محيددفاً
اٍادًؽرةًاؾيؾةًؼلؾًبداقةًاْقدؿً،وبـاػذةًتػمحًْرةًأوًؿرتنًالًاْقدؿًوحيبًتقارقخًحمددة،ؿـًؼلؾً
اٍادًاؾؾعلةًوؼلؾًاـطالقًاْقدؿ.
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-9 9

حيؼمظالسىماظلقريماظذيمؼؾعىمخورجماظؼطرمبوظعقدةمواظؾعىمخاللمغػسماٌقدؿمععمغودؼفماألصؾلم،مإذامحصؾم
سؾكموثقؼيماالغؿؼولماظدوظقيمعـماظـوديماظذيمطونمؼؾعىمععفمخورجقو،مبشرطموجقدمذوشرمسؾكماظالئقيموخاللم
صذلةماالغؿؼوالتمضؾؾمإشالقماظؾقائحم.مم
م

ؿادةًً-10إجراءاتًادمىراجًاؾلطاؼةًاالٍادقةًاؾيـققةً:
1-10م مالدؿكراجمبطوضيماهودؼيمظالسؾنيمواظالسؾوتمبعؿرم15مدـيموعومدونمأيمعـمعقاظقدم1997موعومصققمجيىمتؼدؼؿمم
ممممممممممصقرةمسـمضقدماظـػقسموسؾقفمصقرةمذكصقيمممفقرةمخبومتماظلفؾماٌدغل.
 -2 10بؼقيماظالسؾنيمواظالسؾوتمعـمسؿرم16مدـيموعومصققمأيمعـمعقاظقدم1996موعومدونمصقفىمإبرازماشلقؼيماظشكصقيم
اًوصيمبفؿ،مععماألوراقماظـؾقتقيمإلصدارماظؾطوضيماالهودؼي.
م
ؿادةًً-11إجراءاتًتـظقؿًاْلاراةً:
1-11م مصرعماالهودماظرؼوضلماظعوممسيماحملوصظيموبوظؿـلقؼمععمإداراتماٌدنماظرؼوضقيمػقماٌلمولمسـموفقزماظصوالت،مم
مممممممممموتلعنيمرجولمحػظماظـظوم.م
2-11م جيىمتؼدؼؿمضوئؿيمبلزلوءماظػرؼؼمضؾؾمبداؼيماٌؾوراةمب20مدضقؼيمععماظؾطوضوتماالهودؼيماٌعؿؿدةمظالسؾنيموىؿقعمم
مممممممممأسضوءماىفوزماظػينمواإلداريمواظطيب م
3-11م مسيمحولمسدممتؼدؼؿماظؾطوضيمألحدمأسضوءماألجفزةماظػـقيممؼغرمماٌكوظػممبام500مل.س.مم
4-11م مسيمحولمسدممتؼدؼؿماظؾطوضيمسـمأحدماظالسؾني،ماٌرصقسنيمسؾكمظقائحماظـوديماالزلقي،مميؽـمظفماٌشورطيمسيمحولمم
مممممممممإبرازماشلقؼيماظشكصقيمأومأيموثقؼيمإثؾوتمذكصقيمأخرىمععمدصعمشراعيم500مل.سموالمؼلؿحمظفمبوٌشورطيمم
ممممممممموبؿؿمذطىمأزلفمعـمورضيماظؿلفقؾمضؾؾمبدءماٌؾوراة،إذامملمؼدلزمعومؼـؾًمذكصقؿف.
5-11م سيمحولمتلخرماظػرؼؼمسـمايضقرمٌدةم15مدضقؼيمؼعؿدلمخودرامظؾؿؾوراة،مبوالغلقوب،مإالمسيمحوالتماظظروفمم
ممممممممماًورجيمسـمإرادتف،موؼؿؿمتعقنيموضًمجدؼدمإلضوعيماٌؾوراةم،مععمهؿقؾماظػرؼؼماٌؿغقىمطوصيماظـػؼوتماظـوذييمسـمذظؽ.

6-11م حيؼمظؾػرؼؼمتلفقؾم12مادؿمسيمالئقيمتلفقؾماٌؾوراةمحؿكموظقمملمؼؽـمبعضماظالسؾنيمضدمحضر،مبشرطمتقاجدمم
مممممممممايدماألدغكماٌطؾقبمظالسؾنيمععماظػرؼؼمضؾؾمبدءماٌؾوراة.م
7-11م ؼرتديماظػرؼؼماٌضقػمأيماظػرؼؼماظقاردمأزلفمأوالماظؾقنماظػوتحمواظػرؼؼماظضقػماظقاردمأزلفمثوغقوماظؾقنماظغوعؼ.
8-11م جيؾسماظػرؼؼماظذيمؼردمأزلفمأوالم(ماظػرؼؼمأم)مسؾكمؼلورمرووظيماظؿلفقؾمبشرطمتقاجدهمبوظصوظيمضؾؾم20مدضقؼيمم
مممممممممعـماٌؾوراةم،مبقـؿومجيؾسماظػرؼؼم(مبم)مسؾكممينيمرووظيماظؿلفقؾ،م
9-11م حيؼمظؾػرؼؼم(مأم)ماإلريوءمسؾكماظلؾيماظيتمتؼعمسؾكممينيمرووظيماظؿلفقؾمسيمبداؼيماٌؾوراةمإذامرشىمبذظؽمبشرطمم
ممممممممممتقاجدهمسؾكمأرضماظصوظي،موإبالغماظػرؼؼماآلخرمضؾؾم20مدضقؼيمعـمبدءماٌؾوراةم.مبشؽؾمعؾوذرمأومسـمررؼؼمايؽؿماألول.

10-11م سيمحولمخروجمأحدماظالسؾنيمأومأغصورماظػرؼؼم(مأصرادماىفوزماظػينمواإلداريمواظطيبم)مخبطلمسدمماألػؾقيمتصودرمم
مممممممممبطوضؿفمينيماغؿفوءماظعؼقبيماٌػروضيمسؾقفمودصعماظغراعيماٌؼررةمحلىماظؾقائحماالغضؾورقي.م
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م
11-11ممؼؿؿمادؿؾعودمعـمخرجمخبطلمسدمماألػؾقيماديمشرصيمتؾدؼؾماٌالبسمأومخورجماظصوظي.م
12-11م ؼقضػماظالسىماظذيمؼلؿؾعدمعـماٌؾوراةمبشؽؾمآظلمٌؾوراةمواحدة،موسيمحولمطقغفمرئقلومظؾػرؼؼمتضوسػماظعؼقبيمممممممممم
مممممممممإديمعؾوراتني.م

13-11م إذامأدؿؾعدماظالسىموػقمؼؾعىمععماؾػكةًاألعؾكًؿـًػكمفًاألصؾقة،محيرممعـماظؾعىمسيمغػسماظػؽيماظيتمسقضىمم
مممممممممصقفو،مأوسيماظػؽيمأوماظػؽوتماألدغكمأؼفؿومأضرب.م
14-11م إذامسقضىماظالسىموػقمؼؾعىمضؿـًػكمفًاألصؾقةمجيىمتـػقذماظعؼقبيمبؿؾؽماظػؽيمحصراً.وقيمطقعًاؾؾعبًؿعًً
ًًًًًًًًًًًاؾػكةًاألعؾكًخاللًػرتةًاؾعؼقبةً.
15-11م ؼطقىمعومتؾؼكمعـمسؼقبوتمحبؼماظالسؾنيماٌعوضؾنيمبعددمعـماٌؾورؼوتموظقسمظػذلاتمزعـقي،مإذاماغؿفًمصذلةمم
ممممممممعشورطيماظػرؼؼمبوٌلوبؼيموؼلؿطقعماٌشورطيمععماظػؽوتماألخرىمظؾؼقيماٌقدؿمععماإلبؼوءمسؾكماظغراعيماٌوظقيمطوعؾي.

16-11م سيمحولموجقدمتؼرؼرمحبؼماظالسىماٌلؿؾعدمؼؾًمبوظعؼقبيموهددمعـمضؾؾماظؾفـيماالغضؾورقيمحلىماظؾقائحمم
ممممممممماٌـصقصمسـفو.م
17-11مسيمحولمإؼؼوفماظالسىمبعؼقبيماهودؼيمععمغودؼفمظػذلةمزعـقيموظقسمظعددمعـماٌؾورؼوت،مؼعوضىمبويرعونمعـمم
ممممممممماظؾعىمخاللمتؾؽماظػذلةمبؽوصيماٌلوبؼوتمواظػؽوت.وؼلؿــكماٌـؿكىماظقرين.ممم
18-11مالمؼلريماإلؼؼوفمسؾكماظالسىماٌلؿؾعدمعـماٌؾوراةمالرتؽوبفمخطلؼـمعؿعؿدؼـماالمسيمحولموجقدمتؼرؼرمعـمايؽؿممممممم
ممممممممماألولمأوماٌراضىمحبؼف.
 19- 11ؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمسيمذيقعمحوالتمصؽماظؿعودل.
م
ؿادةًً-ً12إجراءاتًاالعرتاضًً:
1-12م المؼمخذمبوالسذلاضمإذامملمؼؽـمرئقسماظػرؼؼماٌعذلضمعقضعومسؾكمصققػيماظؿلفقؾ.مم
2-12م جيىمتؼدؼؿماالسذلاضمخطقومععماظردؿماٌوظلماحملددم(م2000مل.سم)اديماهودماظؾعؾيمخاللمعدةم48مدوسيموسدامم
مممممممممذظؽمؼرصضماالسذلاض.م
3-12م تعودمضقؿيماظردؿماٌوظلمسيمحولمضؾقلماالسذلاض.م
م
ؿادةًً–ً13أؾقةًتلجقؾًاْلارقاتً:
1-13م ميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتمبـوءمسؾكمرؾىماألغدؼيمالرتؾوروتمخورجقيمأومألدؾوبمرورئيموذظؽمإذامتؼدمماظـوديمبطؾىم
اظؿلجقؾم،بؽؿوبمرزللم،مضؾؾمصذلةمطوصقيمعـمعقسدماٌؾوراةمحلىمعومؼلتل:م
م
م
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2-13مم ؼلؾًً30ققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْرادًتلجقؾفا:م
م أ-مؼؼدمماظـوديمرؾىماظؿلجقؾمإديماهودماظؾعؾيمذورحوماألدؾوبماظػـقيمواإلدارؼيمواظؿـظقؿقيماٌقجؾي،م
مم ب-مؼدرسماهودماظؾعؾيماظطؾىمعـماظـقاحلماآلتقي.م
ممممممممم-1سدممتلثرلماظؿلجقؾمسؾكمغؿوئٍماظػرقماألخرى.مممم
مم

-2مسدممتلثرلهمسؾكماظعؼدماٌدلممععماظشرطيماظراسقي،م

مم

-3ممسدممتلثرلهمصـقومسؾكمأداءمأحدماظػرؼؼني.م

مم

-4مسدممتلثرلهمسؾكمذيوػرلماٌؾوراة.م

مم

م ج-مسيمحولمسدمموجقدمعوغعمممومدؾؼمؼقاصؼماهودماظؾعؾيمسؾكماظؿلجقؾ.م
م ؼؾؾغماهودمطرةماظلؾيمسـماٌقسدماىدؼدمظؾؿؾوراةم،ومالمحوجيمٌقاصؼيماظػرؼؼماألخرمسؾكماظؿلجقؾمسيمتؾؽمايوظي،م
م
3-13م ؼلؾًً15ققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْرادًتلجقؾفام:مم
ميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتمبـوءمسؾكمرؾىماألغدؼيمالرتؾوروتمخورجقيمأومألدؾوبمرورئيمبعدمأخذمعقاصؼيماظـوديماآلخرم
وذظؽمإذاممتؼدمماظـوديمبطؾىماظؿلجقؾم،بؽؿوبمرزلل،موسيمتؾؽمايوظيمتؿؾعمطوصيماًطقاتماظلوبؼيمبوإلضوصيمٌقاصؼيم
اظطرفماآلخرموحلىماًطقاتماآلتقي:م
م أ-مبعدمدراديمرؾىماظؿلجقؾمعـمضؾؾماهودماظؾعؾي،مؼؼدمماظطؾىمإديماظطرفماآلخر.م
م ب-مسيمحولمسدممادؿفوبيماظطرفماآلخرمؼعؿدلمرؾىماظؿلجقؾمعرصقضوموؼـؾًمعقسدماٌؾوراةمبـػسماظزعونمواٌؽون.م
ج-مميؽـمالهودماظؾعؾيمرصضماظؿلجقؾمسيمحولمسدممضـوسؿفمبوألدؾوبمحؿكمظقمواصؼماظـودؼني.أومظؿلؾىمذظؽمبؿلخرلم
اٌلوبؼيموتضوربفومععمادؿقؼوضوتمأومعراحؾمأخرىمجراءماظؿلجقؾ.م
م
4-13م ؼلؾًأؼؾًؿـًً15ققؿاًؿـًؿقعدًاْلاراةًاْرادًتلجقؾفا:م
المميؽـمتلجقؾماٌؾورؼوتمإذامتؼدمماظـوديمبطؾؾفممبدةمتػصؾفومسـمعقسدماٌؾوراة،مأضؾمعـم15مؼقعو،م
5-13م الهودمطرةماظلؾيمايؼمبـؼؾمعؽونماٌؾورؼوتمأومتغقرلمعقسدػومحلىماظضرورةمواٌصؾقيماظعوعي.م
م
ؿادةًًً-14ؿراحؾًؿشارؽةًوادملدالًاؾالعلنًاألجاـبًوًاجملـينًً:
1-14م حيؼمألغدؼيماظدرجيماألوديمإذراكمالسؾنيمأجـؾقنيمخاللمعلوبؼيماظدوريماظعوممأحدػؿومسيماٌؾعى.م
2-14م حيؼمظؾـوديمخاللمعرحؾيماظذػوبمادؿؾدالمالسؾقفماألجوغىمأحدػؿومأوماالثـنيممدونمذروط.م
3-14م جيىمتـؾقًماظالسؾنيماألجوغىماالثـنيمضؾؾمبدءمأولمعؾوراةمعـمعرحؾيماإلؼوب،والمحيؼمظفمادؿؾدالمأيمعـفؿومم
ممممممممرقؾيمعرحؾيماإلؼوب.م
4-14م حيؼمظؾـوديمادؿؾدالمأحدمالسؾقفماألجـؾقنيماٌشورطنيممبرحؾيماإلؼوبمسيماظػذلةمعوبنيماغؿفوءمعرحؾيماإلؼوبموضؾؾمم
مممممممممبدءمأولمعؾوراةمعـماٌرحؾيماظـفوئقي.مم
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5-14م حيؼمظؾـوديمادؿؾدالمالسؾفماألجـيبماظقحقدماٌشوركممبرحؾيماإلؼوبمصؼطمدونمإضوصيمالسىمثوغلمسيماظػذلةمعوبنيمم
مممممممماغؿفوءمعرحؾيماإلؼوبموضؾؾمبدءمأولمعؾوراةمعـماٌرحؾيماظـفوئقي.م
6-14م المحيؼمظألغدؼيماظيتمملمتشركمالسؾنيمأجوغىمسيمعرحؾيماإلؼوب،معـمإذراكمأيمالسىمأجـيبمسيماٌرحؾيمم
مممممممماظـفوئقيمدقاءًأؼقؿًاؾدوريًبطرقؼةًاجملؿقعاتًأوًبطرقؼةًاؾدوريًاؾعامًالًدورهًًاألول،عؾؿاًأنًاؾالعلنًً
ًًًًًًًًًًًاألجاـبًاؾذقـًققدًاؾـاديًأنًقشرؽفؿًؿعفًارحؾةًادإقابًجيبًأنًقؽقـقاًؿنلمنًعؾكًؾقائحًاؾـاديًؿـذًً
ًًًًًًًًًًًبداقةًتؾؽًاْرحؾةً،وًالًحيؼًؾؾـاديًتيهقؾًأيًالعبًأجـيًبعدًاـطالقًؿلارقاتًؿرحؾةًادإقاب.
 ً7-14الًحالًأؼقؿًاؾدوريًبطرقؼةًاجملؿقعاتًتعمربًؿرحؾةًاؾذفابًفلًـصػًعددًؿلارقاتًاجملؿقعةًػنذاًؽاـتًً
ًًًًًًًًًًًػرقًاجملؿقعةًدمؾعبًؿعًبعضفاًأربعةًؿراحؾًتعمربًأولًؿرحؾمنًفؿاًـصػًعددًاْلارقاتًوقؽقـقاًً
ًًًًًًًًًًانابةًؿرحؾةًاؾذفابً.
ً8-14الًقعمربًاؾالعبًاألجـيًؿشارؽاًارحؾةًادإقابًًإذاًذاركًبلؼؾًؿـًً6ؿلارقاتً.
ؿادةًً–ً15ادإعارةً:
1-15مم ؼلريمغظومماإلسورةمسؾكمطوصيماظػؽوتمواظدرجوت،ماظيتمظدؼفومظقائحمازلقي.مم
2-15م تؾدأماإلسورةمبعدمتؼدؼؿماظؾقائحماالزلقيماألوظقيمظالسؾنيمعـمضؾؾماألغدؼي.م
3-15م تلؿؿرمإعؽوغقيماإلسورةمحؿكمتورؼخمإشالقماظؾقائحماالزلقيمغفوئقو.م
4-15م تؽقنماإلسورةمعـمضؿـماظالسؾنيماظقاردؼـمسؾكماظؾقائحماالزلقيمظؾػرؼؼمصؼط.م
5-15م تـؿفلماإلسورةمسيمغفوؼيماٌقدؿماظرؼوضل.ممم
6-15م المميؽـمإسورةماظالسىمألطـرمعـمثالثيمعقادؿ.م
ؿادةًً-16ترتقبًاؾػرقًاراحؾًاألدوارًاؾـفائقةً ً:
 -1 16األصضؾقيمبوألرضمبوظؾؼوءماظػوصؾمسيمطوصيمعراحؾماظا PLAY OFFSمدوعومظؾػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمسيمغفوؼيم
اظدوريماظؿصـقػل.
 -2 16المتقجدمعؾورؼوتمترتقؾقيمظؾػرقماًودرةمسيمعرحؾيماظا . PLAY OFFSم
 -3 16سـدمخلورةماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمععمصرؼؼمعؿلخرمسـفمبوظذلتقىموخروجفمعـماٌلوبؼيمسيمأيمعرحؾيمعـماظام
PLAY OFFSمحيددمترتقؾفماظـفوئلمحلىمعقضعماظػرؼؼمبوٌراحؾماظؿؿفقدؼيمبوظـلؾيمظؾػرقماظيتمخرجًم
ععفمعـمغػسماظدورمدونماظؾفقءمٌؾورؼوتمهدؼدماٌراطز.موالمؼلريمػذاماظـظوممظؿقدؼدمترتقىماظػرؼؼمسيمحولم
طوغًمعرحؾيماظامplay offماظيتمخلرمصقفومػلمعرحؾيمتصـقػقي،مجيىمإنمؼؿوبعماظػرؼؼماًودرمعؾورؼوتفمسيم
اٌلوبؼيمبعدػو.حقٌمؼؿوبعمعؾورؼوتفمبوٌرحؾيماظالحؼيمLAST FOURمحلىمجدولمعؾورؼوتماظدورماظؿوظلم
ظؾؿلوبؼيماحملددمعلؾؼومععماحؿػوزماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمبوظدوريماظعوديمبلصضؾقيماظؾعىمسؾكمأرضفمبوٌؾوراةم
اظػوصؾيمإنموجدت.
 -4 16حيددمترتقىماظػرقماًودرةمسيمعرحؾيماظامLAST FOURمحلىمترتقؾفومسيماظدوريماظؿصـقػل.
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ؿادةًً-17اؾؾقائحًاالمسقةً:
1-17م حيددماهودماظؾعؾيمأخرمعقسدمظؿلؾقؿماظؾقائحماألوظقيمظؽؾمدرجيمعـماظدرجوتموىؿقعماظػؽوتماظيتمهؿوجماديم
اظؾقائحماالزلقيمسيمطؾمعقدؿمبؿعؿقؿ معقجفمإدي مذيقع ماألغدؼيماٌعـقيمحلىمدرجؿفوموػلمظؾؿقدؿماظؼودمم2011م–م
م
2012محلىماظدلغوعٍماظزعينماألتل:
ذؾوبموغوذؽنيم–مدرجيمأوديمم مممممممم األربعوءم م2011/11/30م
1-1-17م
ذؾوبموغوذؽنيم–مدرجيمثوغقيم ممممممم األربعوءم م2011/11/30م
2-1-17م
مممممممم األربعوءم م2011/11/28م
غوذؽوتمأوديموثوغقيمم
3-1-17م
أغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقداتمممممممممم اًؿقسم 2011/11/17م
4-1-17م
اًؿقسمم2011/11/17م
أغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمممممممممم
5-1-17م
أغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾلقداتممممممممم األربعوءم 2011/11/30م
6-1-17م
األربعوءم م2011/11/30م
أغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولممممممممم
7-1-17م
األربعوءم2011/12/14م
مأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾرجولممم
8-1-17م
أغدؼيماظدرجيماظـوظـيمظؾلقداتمم مممممممم األربعوءم 2011/12/14م
9-1-17م
ؼؿقجىمسؾكمأغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـيماظذؼـمدقشورطقنمبوٌلوبؼوتماظيتمؼـظؿفوماالهودمضؾؾمبدءماظدوريمانم
ؼؼدعقاماظؾقائحماالزلقيمظالسؾقفؿمضؾؾماغطالقمأؼيمعلوبؼيمؼرشؾقنماٌشورطيمبفو،موالمميؽـفؿماظؾعىمبدونمرصعمظقائقفؿم
حلىماألسدادماٌؼررةمبوٌودةم.2-17مم
2-17م هددمأسدادماظؾقائحماالزلقيموتورؼخمإشالضفوماظـفوئلمىؿقعماظدرجوتمحلىمعومؼؾل:م
اظدرجيم مممممسددماظالسؾنيممممممايدماألدغكمظعددممممممم مماظعددماٌؿؾؼلمم ممممممممتورؼخماإلشالقماظـفوئلمظؾقائحمممممممممممممممم
اظالسؾنيمسـدمتؼدؼؿماظالئقيم
ظقائحمصرقماظرجول:ممممممممممممممممممم
1-2-17م
ضؾؾمبدءمعرحؾيماإلؼوبمأومضؾؾممم
مممممممم3مم
رجول-مأوديممممم 14مم مممم مممم11م مممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظدورماظـوغلمضلمحولمضلؿًمم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصرقماظدوريمإديمذبؿقسؿنيم
مضؾؾماظدورماظـوغلم
4مم
مممممممممم
رجول-مثوغقيممممم14مم مممم مممم10م مم
مضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
6مم
رجول-مثوظـيمممم 14مم مممم مممم8م ممممممممممم
ظقائحمصرقماظلقدات:م
2-2-17م
ضؾؾمبدءمعرحؾيماإلؼوبمأومضؾؾمم
3مم
ممم12م ممممممممممم
دقدات-مأوديم 15م مم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظدورماظـوغلمضلمحولمضلؿًم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصرقماظدوريمإديمذبؿقسؿنيم
ضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
4مم
دقدات-مثوغقيمم 14م مممم مم10م ممممممممممممممممم مم
ضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
6مم
دقدات-مثوظـيمم 14م مممم مم8م ممممممممممم
ظقائحمصرقماظشؾوبمواظـوذؽنيمواظـوذؽوتمىؿقعماظدرجوت:م
3-2-17م
ضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
4مم
مم14مممممم
18مممممممم
اظشؾوبمم
ضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
5مم
مم15مممم
20مم
اظـوذؽنيمم
ضؾؾماٌرحؾيماظـفوئقيم
5مم
مم15ممممم
20مم
اظـوذؽوتم
م
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 -4 -2 17ظقائحمصرقماألذؾولمواظصغورمظؾذطقرمواإلغوثم:م
مأ -المؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾنيمواظالسؾوتمسيمتؾؽماظػؽوت.م
بم م-بالمؼقجدمتورؼخمربددمإلشالقماسؿؿودماظالسؾنيمواظالسؾوتمبؿؾؽماظػؽوت.
3-17م ترصؼماظعؼقدمظؾرجولمواظلقداتمظؾدرجيماألوديمععماظالئقيماالزلقيموالمؼعؿؿدمأيمالسىمبدونمذظؽ.م
4-17م ظألجوغى مالئقي مخوصي معمظػي معـ مازلني محيدد ماسؿؿودػو موتقارخيفو محلى معو مػق معقضح مبػؼرة ماظالسؾنيم
األجوغى.مم
ؿادةًً-18ؿشارؽةًاؾالعبًاْـػؽًؿعًـادًآخرًبـػسًاْقدؿً:
1-18م حيؼم ظالسىماٌـػؽمعـمأيمغودمعـماظدرجيماألوديماظؾعىمبـػسماٌقدؿموجبؿقعماٌلوبؼوتمععمغودمدقريمآخرمعـم
اظدرجيماألودي.م
2-18م حيؼمأليمغودمعـمأغدؼيماظدرجيماألوديماالدؿػودةمعـمأحدماظالسؾنيماٌـػؽنيمععماظؿعفدمبدصعمعومؼذلتىمسؾقفمووهم
اظالسىمحلىماألغظؿي.م
3-18م تؿؿمسؿؾقيماغؿؼوءماظالسؾنيمبنيماألغدؼيمممبؽونموتورؼخمحيددهماهودماظؾعؾي.م
4-18م ال مميؽـماغؿؼوءمأيمالسىمبغرلمػذاماٌقسدمأو مسيمعقسدمآخرمحيددهماهودماظؾعؾيمبـػسماٌقدؿمتدسكمإظقف مذيقعم
األغدؼي،م
5-18م حيددماظدورمظؽؾمغودمالغؿؼوءماظالسىماٌـػؽماظذيمؼرشىمبفمحلىماظؼرسي.م
ؿادةًً-ً19ؿشارؽةًالعيًاألـدقةًاِاصؾةًعؾكًاْراؽزًؿـًً8-5ؿعًػرقًً4-1وًً12-9ؽنعارةًؿشرورةًبـػسًاْقدؿً
الًؿلارقاتًاألدوارًاؾـفائقةً:
 -1 19ؼؿؿماظعؿؾمبؿؾؽماٌودةمابؿداءمعـماٌقدؿماظؼودممم2012م–م2013مسؾكمأنمتعؿؿمآظقيماظعؿؾمبفومالحؼو.م
ؿادةًً–ً20آؾقةًتعققضًؿؽانًاؾػرقًاْعمذرةًعـًاْشارؽةًايابؼةًاؾدوريًألحدىًاؾدرجاتً:
-20م1م سي محول ماسؿذار مأحد ماظػرق ماظصوسدة مإدي ماظدرجي ماألسؾك مسـ ماٌشورطي مبؿؾؽ ماظدرجي مورشؾؿف مبوظؾؼوء مسي مدرجؿفم
اظلوبؼي،مؼصعدمبدالمسـفمإديماظدرجيماألسؾكماظػرؼؼماظذيمؼؾقفمبوظذلتقى.مم
-20م2ممسيمحولمطونماظدوريماظذيمصعدمعـفماظػرؼؼماٌعؿذرمؼؼوممبطرؼؼيماجملؿقسوتمومطوغًماألدوارماظـفوئقيمشلذاماظدوريم
بطرؼؼيماظا م PLAY OFFSم حيؾمعؽونماظػرؼؼماٌعؿذرمسـماظصعقدمإديماظدرجيماألسؾكماظػرؼؼماألصضؾمتصـقػومعـم
اظػرؼؼنيماظؾذؼـمخرجومعـمعرحؾيمغصػماظـفوئلمم
3-20م سيمحولمطونماظدوريماظذيمصعدمعـفماظػرؼؼماٌعؿذرمدوريمسوممبدونمتؼلقؿماظػرقمإدي مذبؿقسوت،موطوغًماألدوارم
اظـفوئقي مشلذا ماظدوري مبطرؼؼي ماظا م PLAY OFFSمحيؾ معؽون ماظػرؼؼ ماٌعؿذر مسـ ماظصعقد مإدي ماظدرجي ماألسؾكم
اظػرؼؼماألصضؾمترتقؾومخاللماظدوريماظؿصـقػلماظعوممضؾؾماٌراحؾماظـفوئقي.م م
4-20م سي محول مرشؾي مأحد ماظػرق ماٌقجقدة مسي مدرجي معو معـ مشرل ماظػرق ماظصوسدة محدؼـو م ،ماالسؿذار مسـ ماٌشورطي مبؿؾؽم
اظدرجيم.ورشؾؿفمبوٌشورطيمسيماظدرجيماألدغكمحيؾمربؾفمأحدماظػرقماظيتمػؾطًمإدي ماظدرجيماألدغكمسيماٌقدؿماألخرلم
وحلىماظذلتقى.م
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ؿادةًً–ً21اُقائزًواْؽاػكتً:
م ميؽـمأنمميـحماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿمجقائزمعودؼيموسقـقيمظألغدؼيماذامتقصرتماٌقزاغقيماٌودؼيم
اظالزعيمظذظؽمحلىمعوؼؾل:م
م
 ً1-21اُقائزًاؾعقـقة:
1-1-21م

تـولماألغدؼيماظػوئزةممبوٌراطزماظـالثيماألوديممبلوبؼوتماظدوريمظؾػؽوتماظلـقيماٌكؿؾػيماظؽموسمم

مممممممممممممممممواٌقداظقوتماًوصيمبؽؾمعلوبؼي.م
2-1-21م

ؼؼدممظؾـوديماظػوئزمبدوريماظرجولمواظلقداتمظؾدرجيماألوديمدرعماظدوريماظعوم.

3-1-21م

ؼؼدممظؾـوديماظػوئزممبلوبؼيماظؽلسمظؾرجولمواظلقداتمطلسماىؿفقرؼي،

4-1-21م

ؼؼدممظؾـوديمبطؾمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمواظـوظـيمظؾرجولمواظلقداتمطلسماظؾطقظيمظؿؾؽماظدرجي.

5-1-21م

ؼؼدممدرعماظؿػققماظعوممظؾـوديماظذيمحصؾمسؾكمأصضؾماظـؿوئٍمجبؿقعماٌلوبؼوتماظلـقؼي.مم

ممم
2-21ماُقائزًاْادقة:م
ميؽـمأنمميـحماهودمطرةماظلؾيمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿمجقائزمعودؼيم،محلىماإلعؽوغقوت ماٌودؼيماٌؿقصرةمظالهودموحلىم
سؼقدماظرسوؼيماٌدلعي.م
 -3 21درعماظؿػققماظعوم:محيددمسيمغفوؼيمطؾمعقدؿماظـوديماألصضؾممبفؿقعماٌلوبؼوتمومبـحمدرعماظؿػققماظعوم.م
4-21مررؼؼيمحلوبمغؼوطماألغدؼيمسيماظؿػققماظعومم:م
متـحم غؼوطمظؽؾمغودمحلىمترتقؾفمبؽؾمعلوبؼيمعـماٌلوبؼوتماظيتمذوركمبفوموميـحماظـوديمايوصؾمسؾكماجملؿقعماألسؾكم
عـمتؾؽماظـؼوطمسؾكمدرعماظؿػققماظعوممظؾؿقدؿ،موهلىماظـؼوطمطؿومؼؾل:
-1 -4 21

دوريماظرجولمظؾدرجيماألوديم:م األولم4مغؼوطم–ماظـوغلم3مغؼوطم–ماظـوظٌم2مغؼطؿنيم–ماظرابعم1مغؼطيم

-2 -4 21

دوريماظلقداتمظؾدرجيماألودي:مم األولم4مغؼوطم–ماظـوغلم3مغؼوطم–ماظـوظٌم2مغؼطؿنيم–ماظرابعم1مغؼطيم

-3 -4 21

دوريماظشؾوبمظؾدرجيماألودي:مم األولم4مغؼوطم–ماظـوغلم3مغؼوطم–ماظـوظٌم2مغؼطؿنيم–ماظرابعم1مغؼطي

-4 -4 21

دوريماظـوذؽنيمظؾدرجيماألودي:مم األولم4مغؼوطم–ماظـوغلم3مغؼوطم–ماظـوظٌم2مغؼطؿنيم–ماظرابعم1مغؼطيم

-5 -4 21

دوريماظـوذؽوت:ممم

األولم2مغؼطؿنيم–ماظـوغلم2مغؼطؿنيم–ماظـوظٌم1مغؼطيم–ماظرابعم1مغؼطيم

-6 -4 21

طلسماىؿفقرؼيمظؾرجول:مم

األولم2مغؼطؿنيم–ماظـوغلم1مغؼطيمم

-7 -4 21

طلسماىؿفقرؼيمظؾلقدات:مم

األولم2مغؼطؿنيم–ماظـوغلم1مغؼطيم

م
م
م
م
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ؿادةًً-ً22أـظؿةًاْيابؼاتًؾؾؿقدؿًًًًً2012ً–ً2011
أوالًً-اؾرجالًواؾيقداتً
دوريًأـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾرجالً:
 حيددمسددمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمبم12مغود.
 تؼلؿماظػرقمإديمذبؿقسؿنيمجـقبقيموسلوظقي،مطؾمذبؿقسيمعمظػيمعـمدؿيمصرق.
 تؾعىمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمأربعةًؿراحؾ.
 ؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمعؾوذرةمإديماظدورمربعماظـفوئلم.
 تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماظذلتقىمعـماظـوظٌمإديماظلودسمسيماجملؿقسيمعؾورؼوتماظدورماٌمػؾمإديماظدورمربعماظـفوئلم
،محقٌمؼؾعىمثوظٌمطؾمذبؿقسيمععماظلودسمعـماجملؿقسيماألخرىموؼؾعىمرابعمطؾمذبؿقسيمععماًوعسمعـم
اجملؿقسيماألخرىمظؾػقزمبم2معـم3معؾورؼوتم.
 تؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةمبفذاماظدورمإديماظدورمربعماظـفوئلمظؿـضؿمإديماظػرقماألربعيمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولم
واظـوغلمعـماجملؿقسؿنيم
 تؾعىماظػرقماألربعيماًودرةمبفذاماظدورمبدورماظاماشلؾقطم.LAST FOURحبقٌمؼؾعىمطؾمصرؼؼنيمععمبعضفؿوم
ظؾػقزمب3معـم5معؾورؼوتموؼفؾطماًودرانمبـفوؼيمػذاماظدورمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقي.
 متؾعىماظػرقماظـؿوغقيماٌؿلػؾيمإديماظدورمربعماظـفوئلمبطرؼؼيمخروجماٌغؾقبم( play offم)مظؾػقزمب2معـم3م
عؾورؼوت.م
 تؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةمبوظدورمربعماظـفوئلمإديماظدورمغصػماظـفوئلموتؾعىمبـػسمررؼؼيماظدورمربعماظـفوئلموذظؽم
خبروجماٌغؾقبمبم2معـم3معؾورؼوت.م
 ؼؿلػؾماظػوئزانمعـماظدورمغصػماظـفوئلمإديمغفوئلماظدوريمظقؾعؾومظؾػقزمب3معـم5معؾورؼوتموؼلؿكماظػوئزمبـؿقفيمتؾؽم
اٌقاجفوتمبطالمظؾدوريماظعوممظؾرجولمظؾؿقدؿم2011م–م.2012مم
 إذاموصؾمإديماظـفوئلماظػرؼؼونمايوئزانمسؾكماٌرطزماألولمسيمذبؿقسؿقفؿومهددمأصضؾقيماألرضمبوظؼرسي.م
دوريًأـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾيقداتً:
 تؼلؿماظػرقمإديمذبؿقسؿنيمجـقبقيموسلوظقيم،مطؾمذبؿقسيمعمظػيمعـمدؿيمصرق.
اجملؿقسيماىـقبقي:م(اظقحدةم–مضودققنم–ماظـقرةم–ماظلوحؾم–مبردىم–ماألذرصقي)م
اجملؿقسيماظشؿوظقي:م(مايرؼيم–ماىالءم–ماالهودم–ماظرلعقكم–ماظعروبيم–مدؾؿقي)م
 تؾعىمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني.
 تؿلػااؾماظػاارقماألربعاايماألوديمعااـمطااؾمذبؿقساايمإديماظاادورماظـااوغلم(مربااعماظـفااوئلم)موتؾعااىمبطرؼؼاايمخااروجم
اٌغؾااقبم( play offم)مظؾػااقزمب2معااـم3معؾورؼااوتمحبقااٌمؼؾعااىمأولمطااؾمذبؿقساايمعااعمرابااعماجملؿقساايم
اظـوغقيموثوغلمطؾمذبؿقسيمععمثوظٌماجملؿقسيماألخرى.
 تؿلػؾماظػرقماألربعيماظػوئزةمإديماظدورمغصػماظـفوئل.م
 تؾعىماظػرقماٌؿلػؾيمظؾدورمغصػماظـفوئلمبطرؼؼيماظام play offظؾػقزمبم2معـم3معؾورؼوتم
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حبقٌمؼؿلػؾماظػرؼؼونماظػوئزانمبوظدورمغصػماظـفوئلمإديماظدورماظـفوئلمم
 ؼؾعىماظػرؼؼونماظؾذؼـموصالمإدي ماظدورماظـفوئلمظؾػقزمأؼضومبم 2معـم 3معؾورؼوتموؼؽقنماظػوئزمبـؿقفيمتؾؽماٌقاجفوتم
بطالمظؾدوريماظعوممألغدؼيماظدرجيماألوديمظؾلقدات.
 تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماًوعسمواظلودسمعـمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمظؿقدؼدم
اظػرؼؼنيماشلوبطنيمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقي.م
ؿيابؼةًؽلسًاُؿفقرقةًؾؾرجالً:
 oتؼوممتؾؽماٌلوبؼيمدـقؼومضؾؾماغطالقمعلوبؼيماظدوريماظعوم.
 oؼشوركمبوٌلوبؼيمأغدؼيماظدرجيماألوديموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـي.
 oوريماٌلوبؼيمبدونمعشورطيماظالسؾنيماألجوغى.
 oالمحيؼمأليمالسىمملمؼدرجمأزلفمضؿـماظؾقائحماالزلقيمظؾـوديمبوٌقدؿماىدؼدمعـماٌشورطي،حؿكمظقمطونمعـم
أغدؼيماظدرجؿنيماظـوغقيمواظـوظـي.
ـظامًؿيابؼةًؽلسًاُؿفقرقةًؾؾرجال:
 oتؼلؿماظػرقماٌشورطيمإديمذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيمسلوظقيموجـقبقي.
 oتؾعىمصرقمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني.
 oتؿلػؾماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيم(م8مصرقم)مإديماظدورماظـوغلم(ماظدورمربعماظـفوئلم).
 oتؾعىماظػرقماظـؿوغقيماٌؿلػؾيمصقؿومبقـفومبطرؼؼيماظامplay offم،محبقٌمؼؾعىماألولمعـمطؾمذبؿقسيمععم
اظرابعمعـماجملؿقسيماألخرىمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمععماظـوظٌمعـماجملؿقسيماألخرىموتصعدماظػرقماألربعيم
اظػوئزةمبم2معـم3معؾورؼوتمإديماظدورمغصػماظـفوئل.
 oتؾعىماظػرقماألربعيماٌؿلػؾيمإديماظدورمغصػماظـفوئلمظؾػقزمبم2معـم3معقاجفوت.
 oؼؿؼوبؾماظػرؼؼونماظػوئزانممبقاجفوتماظدورمغصػماظـفوئلمسيماٌؾوراةماظـفوئقيم(معؾوراةمواحدةم)واظيتمتؼوممبدعشؼ.
 oحيصؾماظػوئزمبؿؾؽماٌلوبؼيمسؾكمطلسماىؿفقرؼيموعقداظقوتماظؾطقظي،م
 oؼؿؽػؾماظػرؼؼماٌلؿضقػمبلجقرماظؿقؽقؿمبقـؿومتؼعمسؾكمسوتؼماظػرؼؼماٌـؿؼؾمتؽوظقػماظلػر.م
ؽـلسًاُؿفقرقةًؾؾيقداتًً:
تؼامًتؾؽًاْيابؼةًؼلؾًبدءًاؾدوريًاؾعامًوًقشاركًالًتؾؽًاْيابؼةًمجقعًأـدقةًاؾدرجةًاألوىلًؾؾيقداتًوًؿـًقرغبًؿـً
أـدقةًاؾدرجمنًاؾناـقةًوًاؾناؾنةًً..
ـظامًاْيابؼةًًً:
تؼلؿماظػرقمإديمذبؿقسؿنيم جـقبقيمومسلوظقيمتؾعىمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾيمواحدةمؼؿلػؾمسيمغفوؼؿفم
اظػرؼؼونماألولموماظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمإديماظدورماظـصػماظـفوئلم.م
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ؼؾعىمأولمطؾمذبؿقسيمععمثوغلماجملؿقسيماألخرىمبدورماظـصػمغفوئلمظؾػقزمبام2معـم3معؾورؼوتمومتؽقنماٌؾوراةماظػوصؾيم
أنموجدتمسيمارضماظػرؼؼمايوئزمسؾكماٌرطزماألولمسيمذبؿقسؿفم.م
ؼؿلػؾماظػرؼؼونماظػوئزانممبقاجفوتمغصػماظـفوئلمإديماٌؾوراةماظـفوئقيمواظيتمتؼوممبدعشؼ،مبقـؿومحيددماهودماظؾعؾيمعؽونم
اٌؾوراةماظـفوئقيممسيمحولمتلػؾمغودؼنيمعـمخورجمدعشؼم
ؿالحظةً ً:سيمحولمعشورطيماٌـؿكىماظقرينمظؾلقداتمبوظدورةماظعربقيمتعؿدلمتؾؽماٌلوبؼيمدورةمتـشقطقيمبنيمأغدؼيماظدوريم
ظؾلقداتمومؼؽؿػكمبوظدورماألولمصؼطمبدونماٌؾورؼوتمسيماظدورؼـمغصػماظـفوئلموماظـفوئلًً.
دوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾرجالً:
 حيددمسددمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولمبم12مغود
 متؼلؿماظػرقماظام12مإديمذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيموتؿلظػمطؾمذبؿقسيمعـم6مصرقمتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني،
 تؿلػؾماظػرقماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيمإديماظدورماظـوغلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدمإديماظدرجيماألودي
 ؼصعدمصرؼؼنيمعـمتؾؽماظػرقماظـؿوغقيمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمحقٌمتؾعىمحلىماظـظومماظؿوظلم:م
دورماظـؿوغقي:م
م

1م–ماألولمعـماجملؿقسيم1م×ماظرابعمعـماجملؿقسيم2ممم
-2ماظـوغلمعـماجملؿقسيم2م×ماظـوظٌمعـماجملؿقسيم1م
-3ماألولمعـماجملؿقسيم2م×ماظرابعمعـماجملؿقسيم1م
-4ماظـوغلمعـماجملؿقسيم1م×ماظـوظٌمعـماجملؿقسيم2م
دورماألربعي:م
-5ماظػوئزمعـماٌقاجفيم1م×ماظػوئزمعـماٌقاجفيم2م
-6ماظػوئزمعـماٌقاجفيم3م×ماظػوئزمعـماٌقاجفيم4م

ؼصعدماظػرؼؼونماظػوئزؼـممبقاجفوتمػذاماظدورمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمعؾوذرةم
اٌؾوراةماظـفوئقي:م
- 1اظػوئزمعـماٌقاجفيمرضؿم5م×ماظػوئزمعـماٌقاجفيمرضؿم.6مممم
ؼؾعؾونمعؾوراةمواحدةمصؼطممسيمأرضماظػوئزمعـماٌقاجفيم5مظؿقدؼدمبطؾمدوريماظدرجيماظـوغقي.م
دورماشلؾقط:م
 تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـم5موم6معـمطؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومظؾؿـوصسمسؾكماشلروبمعـماشلؾقطم
ممممممم-1ماًوعسمعـماجملؿقسي1م×ماظلودسمعـماجملؿقسيم2م
ممممممم-2ماًوعسمعـماجملؿقسيم2م×ماظلودسمعـماجملؿقسيم1م
 ؼفؾطماظػرؼؼنيماًودرؼـممبقاجفوتمػذاماظدورمعؾوذرةماديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـي.م
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 ذيقعماٌقاجفوتمبنيماظػرقمجبؿقعمعراحؾماألدوارماظـفوئقيمودورماشلؾقطمتؾعىمبطرؼؼيم2معـم3معقاجفوتم
ربؿؿؾي،موالهودمطرةماظلؾيمحرؼيمترتقىماٌقاجفوتمسيماٌراحؾماظـفوئقيمظؾعضمأومىؿقعماٌؾورؼوت.م
 ؼؾعىماظػرؼؼونماٌؿلػالنمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمعؾوراةمواحدةمسيمأرضماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىمظؿقدؼدم
بطؾماظدرجيماظـوغقي.مم
ً-4دوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾيقدات:
 حيددمسددمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾلقداتمبم12مغودي.
 تؼلؿماظػرقماظا12مإديمذبؿقسؿنيموتؿلظػمطؾمذبؿقسيمعـم6مصرقمتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني.
 ؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمإديماظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدمإديماظدرجيماألوديمحقٌم
تؾعىماظػرقماألربعيمدوريمعـمعرحؾؿنيمومؼصعدماألولمواظـوغلمسيمغفوؼيمػذاماظدورمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديم
ظؾلقدات.
 ؼفؾطماظػرؼؼنيماظؾذؼـمحوزامسؾكماٌرطزماألخرلمسيمطؾمذبؿقسيمعـماظدورماألولمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيم
عؾوذرة.م
ً-5دوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾؾرجال:
 ؼشوركمسيمػذاماظدوريماظػرقماٌؿلػؾيمعـمبطقظيماحملوصظي،محبقٌمؼمخذمغودمواحدمعـمطؾمربوصظيمسدام
احملوصظوتماظيتمظدؼفومأطـرمعـمأربعيمأغدؼيمصققؼمشلوماٌشورطيمبـودؼني.
 تؼلؿماظػرقماٌؿلػؾيمسـمربوصظوتفومإديمسدةمذبؿقسوتمجغراصقيمحلىمسددػوم.ظؿؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـم
عرحؾؿني،مأعومإذامطونمسددماظػرقماٌشورطيمزيليمصرقموعومدونمصؿؾعىمعؾوذرةمسيماظدورماظـفوئلمبطرؼؼيمحيددػوم
اهودماظؾعؾي.م
 تؿلػؾماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيماديماظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدم.
 تؾعىماظػرقماٌؿلػؾيمإديماظدورماظـفوئلمدوريمعـمعرحؾؿنيم،مؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼنيمايوصؾنيمسؾكماٌرطزؼـم
األولمواظـوغلمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقي.
 ظقسمػـوكمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوظـي،
 اظػرؼؼماظذيمؼـؼطعمسـماٌشورطيمبفذاماظدوريمالمحيؼمظفماٌشورطيمبليمغشوطمبؽرةماظلؾيمظػؽيماظذطقرم،مخاللم
اٌقدؿموحيؿوجمسيماٌقادؿماظؿوظقيمسيمحولمرشؾؿفمععوودةماٌشورطيمبـشوروتماهودماظؾعؾيم،بؿؼدؼؿمرؾىمبنسودةم
اغؿلوبفمإديمأدرةمطرةماظلؾي.م
-6دوريًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًؾؾيقدات:
 ؼشوركمسيمػذاماظدوريمعـمؼرشىمعـماألغدؼيمشرلماٌصـػيمبدوريماظدرجؿنيماألوديمواظـوغقي،موبعددمشرلمربدد.
 تؼلؿماظػرقماٌشورطيمبوظدورماألولماديمذبؿقسوتمجغراصقيمظؿؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿني،مأعومإذامطونمسددم
اظػرقماٌشورطيمزيليمصرقموعومدونمصؿؾعىمعؾوذرةمسيماظدورماظـفوئلمبطرؼؼيمحيددػوماهودماظؾعؾي.
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 تؿلػؾماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمإديماظدورماظـفوئلمظؾؿـوصسمسؾكماظصعقدم.
 تؾعىماظػرقماٌؿلػؾيمإديماظدورماظـفوئلمصقؿومبقـفومبطرؼؼيماظدوريم،مؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼنيمايوصؾنيمسؾكم
اٌرطزؼـماألولمواظـوغلمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقي.
 ظقسمػـوكمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوظـيمظؾلقدات،
 اظػرؼؼماظذيمؼـؼطعمسـماٌشورطيمبفذاماظدوريمالمحيؼمظفماٌشورطيمبليمغشوطمبؽرةماظلؾيم،مظػؽوتماإلغوثمخاللم
اٌقدؿموحيؿوجمسيماٌقادؿماظؿوظقيمسيمحولمرشؾؿفمععوودةماٌشورطيمبـشوروتماهودماظؾعؾيم،مبؿؼدؼؿمرؾىمبنسودةم
اغؿلوبفمإديمأدرةمطرةماظلؾي،بػؽوتماإلغوث.م
ثاـقاً-اؾػكاتًاؾعؿرقةً
ًأ -

اؾلطقالتًاْرؽزقةً:
مجقعًبطقالتًاؾػكاتًاؾعؿرقةًدمؼامًحيبًجمؿقعاتًجغراػقةًً

-1دوريًاؾشلابًواؾـاذكنًً:
ػكةًاؾشلابًاؾالعلنًؿـًؿقاؾقدً ًً1994ً–ً1993
ػكةًاؾـاذكنًاؾالعلنًؿـًؿقاؾقدً1996ً-ً1995مم
تؼلؿماظػرقماديمدرجؿنيمأوديموثوغقي.
دوريًاؾدرجةًاألوىلًؾؾشلابًواؾـاذكن:مؼؿؽقنمعـم12مغودمتؼلؿماديمذبؿقسؿنيمجغراصقؿنيمتؾعىمصقؿومبقـفوم
دوريمعـمعرحؾؿنيمذػوبموإؼوب.
تربطمغؿوئٍمصؽيتماظشؾوبمواظـوذؽنيمععومحبقٌموؿعمغؼورفؿومظؿقدؼدماظذلتقىماظعوممظؾػرقمسيمطؾمذبؿقسي.م
تؿلػؾماظػرقماألربعيماألوديمعـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعماظػؽؿنيمظؿؾعىمسيماظدورمربعماظـفوئلمبطرؼؼيماظا PLAY
OFFمحبقٌمؼؾعىم(األولم×ماظرابع)مو(اظـوغلم×ماظـوظٌ)مظؾػقزمبم2معـم3معقاجفوتمثؿمؼؾؿؼلماظػوئزانم
بوٌقاجفوتماظـفوئقيمب2معـم3معقاجفوت.م
تػصؾمسيمتؾؽماٌرحؾيمغؿوئٍماظػؽؿنيمسـمبعضفؿوموتؾعىمطؾمصؽيمسؾكمحدهمابؿداءمعـماظدورماألولمممممممممممممممم
ظؾامplay offموحلىمترتقىمطؾمصؽيمبوظدوريماًوصمبفوموذظؽمظؿقدؼدمبطؾماظدوريمظؽؾمعـماظػؽؿني.
تؾعىماظػرقمايوصؾيمسؾكماٌرطزؼـماًوعسمواظلودسمعـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعماظػؽؿنيمظؾفروبمعـماشلؾقطم
حبقٌمؼؾعىماظػرؼؼمايوصؾمسؾكماٌرطزماًوعسمعـمطؾمذبؿقسيمععماظػرؼؼمايوصؾمسؾكماٌرطزماظلودسمعـم
اجملؿقسيماألخرىموبوظػؽؿنيمععومظؾػقزمبم2معـم3معقاجفوتمووؿعمغؼوطماظػؽؿنيمععومظؿقدؼدماظػرؼؼنيم
اشلوبطنيممبفؿقعماظػؽؿنيماديمعصوفمصرقماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽني.
اذامحصؾماظؿعودلمبعدمعقاجفوتماظػرؼؼنيماًوعسمواظلودسمبلنمؼػقزمطؾمصرؼؼمب3معؾورؼوتمعـماٌؾورؼوتم
اظلؿيماٌؼررةمبنيماظػرؼؼنيمظؾػؽؿنيمؼؾفلماديمصؽماظؿعودلمحبلوبمغلؾيماألػدافمعوظفمومعومسؾقفمخاللمتؾؽم
اٌقاجفوتماظلؿي.
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 اذامادؿؿرماظؿعودلمؼػقزماظػرؼؼماٌؿؼدممبوظذلتقىموايوصؾمسؾكماٌرطزماًوعسمسيمذبؿقسؿفمبقـؿومؼفؾطماظػرؼؼم
اٌؿلخرمبوظذلتقىموايوصؾمسؾكماٌرطزماظلودسمسيمذبؿقسؿفمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽني.
دوريًاؾدرجةًاؾناـقةًؾؾشلابًواؾـاذكن:
ؼشوركمبفذاماظدوريمصرقماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽنيموسددػوم12مصرؼؼمإضوصيمٌـمؼرشىمعـمأغدؼيم
اظدرجيماظـوظـي.
متؼلؿماظػرقماٌشورطيمإديمثالثيمذبؿقسوتمجغراصقيممتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمظقؿلػؾماألولمواظـوغلم
عـمطؾمذبؿقسيممبفؿقعمغؼوطماظػؽؿنيمععومإديماظدورماظـوغل.م
تؼلؿماظػرقماظلؿيماٌؿلػؾيمظؾدورماظـوغلمإديمذبؿقسؿنيمطؾمذبؿقسيمعؽقغيمعـمثالثيمصرقموتؾعىمصقؿومبقـفومدوريم
عـمعرحؾؿنيموؼصعدمسيمغفوؼؿفماألولمعـمطؾمذبؿقسيمإديمعصوفمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽنيمبعدمربطم
اظػؽؿنيموذيعمغؼوطماظـوديمظؾػؽؿني.
المؼقجدمػؾقطمسيمدوريماظدرجيماظـوغقيمظؾشؾوبمواظـوذؽني.م



ممممممممتقضقحمٌلوبؼيمدوريماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجيماظـوغقي.م
اؾدورًاألولم
متؼلؿماظػرقمإديم3مذبؿقسوتمجغراصقيممتؾعىمدوريمعـمعرحؾؿنيموؼؿلػؾماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمبوظذلتقىم
ماظعومم(مذبؿقعمغؼوطماظػؽؿنيمععوم)إديماظدورماظـفوئلم
مممممممممممعٍم1مممممممممممممممممممممممممممممممممعٍم2ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعٍ3م
م

1

ممممم

2

4 3

1

2

4 3

1

2

3

4

4

تؾعىماظػرقماظلؿيمبوظدورماظـوغلمدوريمعـمعرحؾؿنيمؼصعدمسيمغفوؼؿف ماألولمواظـوغلممبوظذلتقىماظعوممإدي معصوفمأغدؼيم
اظدرجيماألوديمظؾشؾوبمواظـوذؽنيم
اظدورماظـفوئل:م اجملؿقسيماألوديم

(أول مج( )1ثاني مج( )2ثاني مج)3

م

ممممممممممممممممم اجملؿقسيماظـوغقيمممم
ً

ممممممممممممممممم

(أول مج( )2أول مج( )3ثاني مج)1

تعؾقؿاتًدوريًاؾشلابًواؾـاذكنًؾؾدرجمنًاألوىلًواؾناـقة:م
ؼؾعىمسيمصؽيماظشؾوبمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدمم1993م–م1994موحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـم
السيبمصؽيماظـوذؽنيمصؼطم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمبداؼيماٌؾوراةمم()8مالسؾنيم.
ؼؾعىمسيمصؽيماظـوذؽنيمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدمم1995م–م1996موحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبالسؾنيماثـنيمعـم
السيبمصؽيماألذؾولم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمبداؼيماٌؾوراةم()8مالسؾنيم.
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تؾدأمعؾورؼوتمدوريماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجؿنيمسيماظشفرماظعوذر،
تؾعىمصرقمصؽيتماظشؾوبمواظـوذؽنيمظؾدرجؿنيماألوديمواظـوغقيمممبعدلمعؾوراةمواحدةمظؾػرؼؼمأدؾقسقوً.
ؼلؿحمبؿلفقؾم18مالسؾومصؼطمسؾكمضوئؿيم(مظقائحم)مصرقماظشؾوبم،موآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرم
اظؿودع.سؾكمأنمهقيماظؼوئؿيماألوظقيم14مالسؾومطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمإضوصيمأربعيمالسؾنيمجددمصؼطم
الحؼو.سؾؿومأنمأيمالسىمالمؼردمأزلفمضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمؼصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموؼلؿطقعماالغؿؼولمبدونم
أيمذرط.
ؼلؿحمبؿلفقؾم20مالسؾومصؼطمسؾكمضوئؿيم(مظقائحم)مصرقماظـوذؽنيم،موآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرم
اظؿودع.مسؾكمأنمهقيماظؼوئؿيماألوظقيم15مالسؾومطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمإضوصيمزيليمالسؾنيمجددمصؼطم
الحؼومسؾؿومأنمأيمالسىمالمؼردمأزلفمضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمؼصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموؼلؿطقعماالغؿؼولمبدونم
أيمذرط.م
ؼؿؿمعـحماألغدؼيماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألوديمبوظدرجيماألوديمواظػرؼؼنيماظصوسدؼـمعـماظدرجيماظـوغقيمجقائزمعودؼيم
حيددػوماهودماظؾعؾي.مم
-2دوري األذلالًً:
اؾالعلنًؿـًؿقاؾقدًًً1998ً–ً1997
ؼشوركمسيمػذاماظدوريمأغدؼيماظدرجؿنيماألوديمواظـوغقيموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمضؿـمدوريمعشذلك.م
ؼؿؿمتقزؼعماظػرقمبوظدورماألولمسؾكم6مذبؿقسوتمجغراصقيم3مذبؿقسوتمظؾؿـطؼيماىـقبقيمو3مذبؿقسوتمظؾؿـطؼيم
اظشؿوظقي.
اظدورماألول:متؾعىماظػرقمبؽؾمذبؿقسيمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمؼصعدمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼونماألولمواظـوغلم
بؽؾمذبؿقسيماديماظدورماظـوغلموؼؽقنمذبؿقعماظػرقماٌؿلػؾيم12مصرؼؼ،متؼلؿماديمأربعيمذبؿقسوتمتؿلظػمطؾم
ذبؿقسيمعـم3مصرقمحبقٌمهقيماجملؿقسؿنيماألوديمواظـوغقيماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماىـقبقيم1و2و3م
وهقيماجملؿقسؿنيماظـوظـيمواظرابعيماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماظشؿوظقيم4و5و6موتؾعىمتؾؽماظػرقمسيمطؾم
ذبؿقسيمعـماجملؿقسوتماألربعيمصقؿومبقـفوممدوريمعـمعرحؾؿني.م
اظدورماظـوغلم:تؼلؿماظػرقمال12ماٌؿلػؾيمإديمأربعيمذبؿقسوتمتؿؽقنمطؾمذبؿقسيمعـم3مصرقم
عٍ(1أولمعٍمجم1م–مثوغلمعٍمجم2م-ممثوغلمعٍمجم)3مم
عٍم2م(ثوغلمعٍمجم1م–مأولمعٍمجم2م–مأولمعٍمجم3م)م
عٍ(3أولمعٍمشم1م–مثوغلمعٍمشم2م-ممثوغلمعٍمشم)3مم
عٍم2م(ثوغلمعٍمشم1م–مأولمعٍمشم2م–مأولمعٍمشم3م)
وؼؿلػؾمسيمغفوؼيمػذاماظدورماظػرقماألربعيمايوئزةمسؾكماٌرطزماألولمسيمطؾمذبؿقسيم(بطؾماجملؿقسي)ماديماظدورماظـفوئلم
اؾدورًاؾـفائلً:متؾعىماظػرقماألربعيماٌؿلػؾيمإديماظدورماظـفوئلمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾيمواحدةم(موؿعم)م
حيددمعؽوغفماهودماظؾعؾيمالحؼوموحيددمسيمغفوؼؿفماظػرؼؼماظؾطؾموترتقىماظػرقماألربعيماألوائؾمبوظدوري.
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تعؾقؿاتًدوريًاألذلالم
ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدم1997م–م1998موالمحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبليمسددمعـمالسيبم
اظػؽيماألدغكم،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمبداؼيماٌؾوراةمم()8مالسؾنيم.
تؾدأمعؾورؼوتمدوريماألذؾولمسيمعـؿصػماظشفرمال11موتلؿؿرماٌرحؾيماألوديمحؿكمغفوؼيمذفرم12م،مثؿمؼؾدأماظدورم
اظـوغلمبشفرمذؾوطم،مبقـؿومؼؼومماظدورماظـفوئلمبنيماظػرقماألربعيماألوائؾمسيمذفرمآذار.
المؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾنيماٌلفؾنيمسؾكمظقائحمصؽيماألذؾولموماظشؾالتم(ماظعددمعػؿقحم).
المحيؼمظػرقماألذؾولماالدؿعوغيمبالسؾنيمعـمصؽيماظصغور.
تؾعىمصرقماألذؾولمبوظؽرةمضقوسم.7م
ؼؿؿمعـحماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألوديمجقائزموػداؼومسقـقيمظالسؾنيمحيددػوماهودماظؾعؾي.مم
تقضقحًعـًدوريًاألذلالًً1998ً-ً1997
اؾدورًاألولم
م

المنطقة الشـــــــــــــمالية

المنطقة الجنـــــــــوبيــــــة

م
م

المجموعة
األولى
م
1
م2
3
م4
5

م

المجموعة
الثانية
1
2
3
4
5

المجموعة
الرابعة
1
2
3
4
5

المجموعة
الثالثــة
1
2
3
4
5

المجموعة
الخامسة
1
2
3
4
5

المجموعة
السادسة
1
2
3
4
5

م
م
م
م

ًَ ٓجٔٞػح ذرأُق ٖٓ  4أ 5 ٝكشم  ،ذِؼة كٔ٤ا تٜ٘٤ا دٝسٓ ٖٓ ١شدِر٣ٝ ٖ٤رأ َٛاألٝ ٍٝاُثاٗ ٢اُ ٠اُذٝس اُثاٗ ٢أ 21 ١كش٣ن
ٝذٌ ٕٞأُجٔٞػاخ ٓوغٔح ك٘٤ا ٝجـشاك٤ا.
ً
ً

اؾدورًاؾناـلً
تؼلؿماظػرقمال12ماٌؿلػؾيمإدي مأربعيمذبؿقسوتمجغراصقيمذبؿقسؿنيمجـقبقؿنيموذبؿقسؿنيمسلوظقؿنيممطؾمذبؿقسيمتؿلظػم
عـم3مصرقمتؾعىمصقؿومبقـفومدوريمعـمعرحؾؿنيمً
حبقٌمتؿؽقنماجملؿقسؿنيماىـقبقؿنيم1موم2ممعـماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماىـقبقيم1موم2موم3مبوظدورماألولمبقـؿوم
تؿؽقنماجملؿقسؿنيماظشؿوظقؿنيم3موم4معـماظػرقماٌؿلػؾيمعـماجملؿقسوتماظشؿوظقيم4موم5موم6محبقٌمتضؿم:م

57

ؿجً (1أولًؿجًجًً–ً1ثاـلًؿجًجًًً-ً2ثاـلًؿجًجًًً)3
ؿجً(ً2ثاـلًؿجًجًً–ً1أولًؿجًجًً–ً2أولًؿجًجًً)ً3
ؿجً (3أولًؿجًشًً–ً1ثاـلًؿجًشًًً-ً2ثاـلًؿجًشًًً)3
ؿجً(ً2ثاـلًؿجًشًً–ً1أولًؿجًشًً–ً2أولًؿجًشًًًًًً)ً3
اؾدورًاؾـفائلً
ؼؿلػؾ ماألولمعـمطؾمذبؿقسي ممعـماجملؿقسوتماألربعيممأسالهمإدي ماظدورماظـفوئلمحبقٌمتؾعىماظػرق ماألربعيمصقؿومبقـفوم
دوريمعـمعرحؾيمواحدةم(موؿعم).موؼؿقددمسيمغفوؼيمػذاماظدورمبطؾماظدوريموترتقىماظػرقماألربعيماألوائؾمم
م

2

3

1

4

ً-3دوريًاؾـاذكاتً:
اؾالعلاتًؿـًؿقاؾقدًًً1996ً–ً1995
ؼشوركمسيمػذاماظدوريمأغدؼيماظدرجؿنيماألوديمواظـوغقيموعـمؼرشىمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيم
ؼاااؿؿمتؼلاااقؿماألغدؼااايمماٌشاااورطيماديم4مذبؿقساااوتمجغراصقاااي،موتؾعاااىماظػااارقمصقؿاااومبقـفاااومضاااؿـمطاااؾم
ذبؿقسيمدوريمعـمعرحؾؿني.م
ؼؿلػؾماظػرؼؼونماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيمإديماظدورماظـوغلم.
متؼلااااؿماظػاااارقماظـؿوغقاااايماٌؿلػؾاااايمظؾاااادورماظـااااوغلماديمذبؿااااقسؿنيمجغااااراصقؿنيمتؾعااااىمصاااارقمطااااؾم
ذبؿقسيمدوريمعـمعرحؾؿنيموؼؿلػؾماألولمواظـوغلمعـمطؾمذبؿقسيماديماظدورماظـفوئل.
تؾعاااىماظػااارقماألربعااايماٌؿلػؾااايماديماظااادورماظـفاااوئلمدوريمعاااـمعرحؾااايمواحااادةم(موؿاااعم)مظؿقدؼااادم
بطؾماظدوريموترتقىماظػرقماألربعيماألودي،مسيمعؽونمحيددمالحؼو.مم
تعؾقؿاتًدوريًاؾـاذكات:م
ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾوتمعـمعقاظقدم1995م–م1996مموحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبعددمشرلمربددمعـم
ممممالسؾوتماظػؽوتماألدغك،موالمؼقجدمهدؼدمظعددماظالسؾوتمسـدمبدءماٌؾوراةم.
تؾدأمعؾورؼوتمدوريماظـوذؽوتمسيماظشفرمال11موتلؿؿرماٌرحؾيماألوديمحؿكمغفوؼيمذفر12مطوغقنماظـوغلمممبقـؿوم
ممممتؼومماٌرحؾيماظـوغقيمخاللمذفريمذؾوطمومآذارموتؼومماٌرحؾيماظـفوئقيمسيمذفرمغقلونم2011مم
ؼلؿحمبؿلفقؾ20مالسؾيمصؼطمسؾكمضوئؿيمصرقماظـوذؽوتم،موآخرمعقسدمظؿؼدؼؿماظؼقائؿمغفوؼيماظشفرماظؿودع.سؾكمأنم
مممهقيماظؼوئؿيماألوظقيم15مالسؾيمطقدمأدغكموؼلؿطقعماظـوديمإضوصيمزيليمالسؾوتمجددمالحؼو،مسؾؿومأنمأيمم
مممالسؾيمالمؼردمأزلفومضؿـماظؼوئؿيماألوظقيمتصؾحمسيمحؽؿماظالسىمايرموتلؿطقعماالغؿؼولمبدونمأيمذرط.مم
ؼؿؿمعـحماظػرقماظػوئزةمبوٌراطزماظـالثيماألوديمجقائزمعودؼيمحيددػوماهودماظؾعؾي.مم
تقضقحمدوريماظـوذؽوت
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تؼيقؿًاجملؿقعاتً:
اؾدورًاألول
ًًًًًًًًًًًؿجًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً1ؿجًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً2ؿجًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ؿجًً4
ً

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

ً
اؾدورًاؾناـلً
ؿجًأ( ًً:أولًوثاـلًؿجً+ً1أولًوثاـلًثاـلًؿجًً)ً2
ؿجًب( ً:أولًوثاـلًؿجً+ً3أولًوثاـلًثاـلًؿجًًًًً)ً4
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿجًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿجًبً
ً

4 3 2 1

4 3 2 1

ً
اؾدورًاؾـفائل(ًَؿعً)ً:
األولًواؾناـلًؿـًاجملؿقعمنًأً+بً

4 3 2 1

ب-اؾلطقالتًعؾكًؿيمقىًاحملاػظة:
-1بطقالتًاألذلالًوًاؾشلالتً(ً:ـظامًبادارقؾ)
اؾالعلنًؿـًؿقاؾقدًٍ(ً1998ً–ً1997تًً15دـةً)ً
جيىمسؾكماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتمإضوعيمبطقظيماحملوصظيمظػؽيتماألذؾولمواظشؾالتممدونمال15مدـيم.م
وبوظطرؼؼيماظيتمتراػو معـودؾي.م
تعؾقؿاتًبطقالتًاألذلالًواؾشلالتًعؾكًؿيمقىًاحملاػظة:م
ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيمعـمعقاظقدم1997م–م1998م
المحيؼمظؾػرؼؼماالدؿعوغيمبليمسددمعـمالسيبمصؽيماظصغور،مسؾكمأنمؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمبداؼيم
ممماٌؾوراةم()10مالسؾني.
ؼطؾؼمغظوممبودورؼؾمسيمتؾؽماظؾطقالتممبشورطيم10مالسؾنيمسؾكماألضؾمعـماظػرؼؼمخاللماٌؾوراةم،مأضؾمالسىم
ممممربعمواحدموأطـرمالسىم3مأربوع.
تؾعىمصرقماألذؾولمبوظؽرةمضقوسم7م،مبقـؿومتؾعىمصرقماظشؾالتمبوظؽرةمضقوسم.6
ؼذلكمتورؼخمإضوعيمتؾؽماظؾطقالتمظؾفونماظػـقي،موميؽـمسدممتطؾقؼمغظوممبودورؼؾمواالدؿعوغيمبالسؾنيمعـماظصغورم
ممممٌـمؼرشىمعـماحملوصظوت
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تلؿطقعماظؾفونماظػـقيمإضوعيمعلوبؼوتممبفوراتماظؾعؾيماظػردؼيمخاللمتؾؽماظؾطقالت
سؾكماظؾفونماظػـقيمإضوعيمبطقالتمخوصيمبم3×3مظػؽيتماألذؾولموماظشؾالت.م
اظؼقائؿماالزلقيمظألذؾولموماظشؾالتمعػؿقحيموشرلمربددةماظعدد،
ؼؿؿمعـحماظػرقماظػوئزةممجقائزموػداؼوم،محلىمرشؾيماظؾفونماظػـقيمأومبفداؼومعـماظشرطوتماظراسقي،مانموجدت،مم
ً-2ؿفرجاـاتًاؾصغارًواؾصغريات(:ـظامًاْقينًبادؽت)
اؾالعلنًواؾالعلاتًؿـًؿقاؾقدًٍ(ً2000ً–ً1999تًً13دـةً)ً
تؼومم(معفرجوغوت)ماظصغورمسؾكمعلؿقىماحملوصظوتم،موتؼقؿفوماظؾفونماظػـقي.م
المتقجدمبطقظيمعرطزؼيمسؾكمعلؿقىماظؼطرمظؿؾؽماظػؽي.موالمترتقىمظؾػرق،
ميؽـمظؾفـيماٌقينمبودؽًماٌرطزؼيمإضوعيمعفرجونمأومسدةمعفرجوغوتمعرطزؼيمأومذؾفمعرطزؼيمسؾكمعدارماظعومم،م
بعقدةمسـمحلوبماظـؿوئٍمواظذلتقى
تعؾقؿات(ؿفرجاـات)ًاؾصغارًواؾصغرياتًعؾكًؿيمقىًاحملاػظة:م
ؼؾعىمسيمػذهماظػؽيمذيقعماظالسؾنيمواظالسؾوتمعـمعقاظقدم1999م–م2000م
ؼؽقنماظعددماٌؿقاجدمظالسيبماظػرؼؼمسيمبداؼيماٌؾوراةمم(م)10مالسؾني.
ؼطؾؼمضوغقنماٌقينمبودؽًمسيمتؾؽماظؾطقالتممبشورطيم10مالسؾنيمسؾكماألضؾمعـماظػرؼؼمخاللماٌؾوراة.
ؼؿؿماظؾعىمبوظؽرةمضقوسم5موميؽـماظؾعىمسؾكماظلالتماٌرتػعيمسيمحولمسدممتقصرمدالتمسؾكمارتػوعم260مدؿ،م

تؼوممتؾؽماٌفرجوغوتمعرتنيمدـقؼومحبدمأدغكمسيمطؾمربوصظيموؼذلكمهدؼدمإضوعؿفومإديماظؾفـيماظػـقيمموؼػضؾم
مممممأنمتؽقنمأثـوءماظعطالتماٌدردقي.موتؽقنمبقضًموعؽونمواحدمظؾصغورمواظصغرلات.
عـماألصضؾمأنمتؼوممتؾؽماٌفرجوغوتمبشؽؾمدرؼعمؼقممأومؼقعنيموسؾكمسدةمعالسىمومبؽونمواحد،مم
تلؿطقعماألغدؼيماٌشورطيمبلطـرمعـمصرؼؼمسيمتؾؽماظؾطقظي،مسؾكمأنمؼشوركماظالسىمبػرؼؼمواحدمصؼطمخاللم
ممماٌفرجونمطؿومميؽـمعشورطيمصرقماٌدارسماظؿعؾقؿقيماظؿكصصقيمظؽرةماظلؾيمأوماٌدارسماألخرىمسيمحولموجقدممممممممممم
مممغشوطمظؽرةماظلؾي.
ميؽـمتؽؾقػماظالسؾنيمعـماظػؽوتماظلـقيمبوظؼقوممبندارةموهؽقؿمتؾؽماٌؾورؼوت،
تلؿطقعماظؾفونماظػـقيمإضوعيمعلوبؼوتمبوٌفوراتماظػردؼيمظؾعؾيمخاللمتؾؽماٌفرجوغوت(،ماظؿلدؼدمم–ماظرعقيم
مممايرةم–ماظلؾؿم–ماظؿـطقطماظلرؼعم......اخل)موتؼدؼؿمجقائزمتشفقعقيمظؾػوئزؼـ.
ؼؿؿمعـحمذيقعماظػرقمجقائزموػداؼو،مبشؽؾمعؿشوبفمحلىمرشؾيماظؾفونماظػـقيمأومتؼدؼؿمػداؼومعـماظشرطوتم
ممماظراسقي،مإنموجدتم.م
اؾمعؾقؿاتًاألدادقةًدإؼاؿةًبطقالتًً3ً×ً3
غظرامألػؿقيمبطقالتم3×3مواظيتماسؿؿدتمعمخرامعـمضؾؾماالهودماظدوظلمظؽرةماظلؾيمطؿلوبؼيمرزلقيم،مصؼدمضومماالهودم
اظعربلم اظلقريمظؽرةماظلؾيمبوسؿؿودمإضوعيمتؾؽماظؾطقالتمسـمررؼؼمتؽؾقػماألغدؼيمبوظؿـووبمسؾكمإضوعيمبطقالتمتؾؽم
اٌلوبؼيموبػذلاتمزعـقيمربددةمعلؾؼو.م
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تعؾقؿاتًعاؿةً
- 1تؼومماظؾطقظيمبػذلةمضصرلةمتذلاوحمعـمؼقممواحدمإديمثالثيمأؼوممطقدمأضصك.
- 2تؼومماظؾطقالتمألسؿورماظالسؾنيمواظالسؾوتمحلىماٌقاظقدممواظػؽوتماٌعؿؿدةمبوظالئقيماظداخؾقيماظلـقؼي،مظالهودم
اظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي.
- 3ميؽـمدعٍمصؽؿنيمععمبعضفؿومسيمحولمسدممتقصرمسددامطوصقومعـماظػرقم.
- 4ؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمل3×3ماٌعؿؿدمعـماالهودماظدوظلم،موخيؿورماظـوديماٌـظؿماظطرؼؼيماألغلىمعـماظطرقم
اظدوظقيماظـالثيماٌعؿؿدةم(ماظؽوعؾيم–ماألدودقيممأوماًػقػيم)مواظيتمغرصؼفومظؽؿموػلمعقجقدةمأؼضومسؾكمعقضعم
االهودماظلقريمظؽرةماظلؾيموسؾكمعقضعماالهودماظدوظل.
- 5ؼلؿحمبوٌشورطيمىؿقعماظػرقم(مأغدؼيم–معدارسم–معشورطيمحرةم).
- 6المؼؼؾمسددماٌؾورؼوتماظيتمدقؾعؾفومطؾمصرؼؼمخاللماظؾطقظيمسـمأربعيمعؾورؼوت.
- 7ؼؿلظػمطؾمصرؼؼمعـمأربعيمالسؾني.
- 8ميؽـمظؾـوديمتـظقؿمعلوبؼوتمصردؼيمبوٌفوراتمسؾكمػوعشماظؾطقظيمدونمادؿقػوءمردقممإضوصقي.
- 9تطؾؼماظؾقائحماظداخؾقيمواالغضؾورقيممظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمتؾؽماظؾطقالت.
- 10المميؽـمأليمالسىمعلفؾمبشؽؾمرزللمسؾكمطشقفمأيمغودمبوٌشورطيمسيمتؾؽماظؾطقالتم،مإالممبقاصؼيمرزلقيم
عـمغودؼف.
واجلاتًاؾـاديًأوًاُفةًاْـظؿةً
ؼؿقجىمسؾكمطؾمغودمعـظؿمتلعنيمعومؼؾل:م
- 1تشؽقؾمىـيمعـظؿيمظؾؾطقظي،متؼقممبوإلسدادمظؾؾطقظيموإصدارماظـظومماظعوممشلوموهدؼدماظطرؼؼيماٌعؿؿدةمظؾؿقؽقؿم
وإصدارمجداولماٌؾورؼوتمظؽوصيماٌراحؾ.
- 2دسقةماألغدؼيمواظػرقماٌكؿؾػيمواظالسؾنيمظؾؿشورطيمإعومبشؽؾمعؾوذرمسـمررؼؼماٌرادالتمأومسـمررؼؼماإلسالنمم
بوظقدوئؾماظيتمحيددػوماظـودي،مواظؾفـيماٌـظؿي.
- 3هدؼدماظػؽوتماظعؿرؼيماظيتمدؿشوركمبوظؾطقظيمواسؿؿودػومواظؿلطدمعـمعطوبؼيماظالسؾنيماٌشورطنيمظؾؿقاظقدماٌعؿؿدة.
- 4هدؼدمردقمماالذذلاكمظؾػرقمأوماظالسؾني.
- 5ؼؿؽػؾماظـوديماٌـظؿمبلجقرمايؽومموؼؿؿمدسقةمسددمعـمايؽوممظؾلوحيمواظطووظيمؼؾؾغمثالثيمأضعوفمسددماٌالسىم
اظيتمدؿؼوممسؾقفوماظؾطقظي.
- 6تؿؿمدسقةمايؽومموعشرفمحؽوممواحدمسـمررؼؼماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتم
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- 7ؼؼقممعشرفمايؽوممبؿعقنيمحؽومماظلوحيمواظطووظيمسؾكمعدارمعؾورؼوتماظؾطقظيموؼعوعؾمعودؼومععوعؾيمايؽؿ.
- 8مهددمأجقرمايؽوممبؿعرصفمسـماظققمماظقاحدموظقسمحلىمسددماٌؾورؼوتماظيتمؼؼقدػومايؽؿ.م
- 9ؼؼقمماظـوديماٌـظؿمبؿلعنيمطوصيماظؿففقزاتماظػـقيماظالزعيمعـمطراتمودوسوتمتقضقًموأوراقمتلفقؾموأجفزةم12م
ثوغقيمإنموجدتمبوإلضوصيمظؼؿصونمبقجفنيم(مدبؾمصقسم)مىؿقعماظالسؾنيماٌشورطني.
- 10تلعنيمإذاسيمداخؾقيممظؿلفقؾمتقصقؾماٌعؾقعوتموإذاسيماظـؿوئٍمأوالمبلول.
- 11تلعنيمظقحيمحوئطقيمؼدرجمسؾقفومجدولماٌؾورؼوتموتقضقؿفوموغؿوئففوموترتقىماظػرقم.
- 12تلعنيمجقائزمسقـقيمأومعودؼيمظؾػوئزؼـماألوائؾمحلىمعومتؼررهماظؾفـيماٌـظؿيمظؾؾطقظي.
حؼققًاؾـاديًأوًاُفةًاْـظؿةً
- 1ظؾـوديمحرؼيمإصدارماٌطؾقسوتماظدسوئقيماٌكؿؾػيمظؾؾطقظيمواسؿؿودمودوئؾماظدسوؼيمواإلسالنماظيتمؼراػومعـودؾي.
- 2حيؼمظؾـوديمأوماىفيماٌـظؿيموضعماإلسالغوتماٌكؿؾػيمظؾشرطوتماظراسقيمواٌشورطيمبلحداثماظؾطقظيمخاللمأؼومماظؾطقظيم
،ممبومالمؼؿعورضمععمسؼقدموذروطماإلسالنمسيماظـوديمأومعؽونمإضوعيماظؾطقظيمومبومالمؼؿعورضمععماألغظؿيماظعوعي.م

- 3ظؾففيماٌـظؿيمايؼمبؿلؿقيماظؾطقظيمأومجقائزػومبلزلوءماظشرطوتماظراسقي،ومبومالمؼؿعورضمععماظؼقاغنيمواألغظؿيم
اٌعؿقلمبفومبفذاماظشلن.م
- 4ؼعقدمظؾـوديمأوماىفيماٌـظؿيمطوصيماظقارداتمعـماظرسوؼيمواإلسالن.م
- 5وارداتمردقمماذذلاكماظػرقمواظالسؾني.موأؼيموارداتمأخرىمظؾؾطقظيمعـمتدلسوتمأومبطوضوتماظدخقلمأومسوئداتم
اىقائزماٌؼدعيمظؾفؿفقر.
- 6ميؽـمظؾـوديمأوماىفيماظيتمتدؼرمعؽونمإضوعيماظؾطقظيمتؽؾقػمأحدماٌلؿـؿرؼـمأوماظشرطوتمبنضوعيمتؾؽماظؾطقظيمسؾكم
عالسؾفومظؼوءمعؼوبؾمعوديمضؿـمسؼدمضوغقغلموحلىماألغظؿيماٌوظقيماٌعؿؿدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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يشروع حطىير بطىالث انفئبث انعًريت
بعدمدراديمواضعماظػؽوتماظعؿرؼيمدقاءمعـمحقٌماألسدادماٌؿورديمظؾعؾيمودراديمواضعماألغدؼيمودرلماظؿؿورؼـمصقفومظؿؾؽم
اظػؽوتم،مضومماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿؽؾقػماًؾرلماألجـيبمتونمدؾودققػمواظدائرةماظػـقيمبوالهودم
بنجراءمدراديمذوعؾيموتؼدؼؿماالضذلاحوتمظؿطقؼرماظعؿؾمبؿؾؽماظػؽوتمعـمحقٌماظؿـظقؿمواظؿدرؼىموتطقؼرمررؼؼيمإجراءم
علوبؼوتفومظالدؿػودةمعـمأطدلمسددمعـمػمالءماظالسؾنيموإسطوءمصرصمأطدلمظالسؾنيمظؾؿشورطيماظػعوظيمسيماٌؾورؼوتم
م وؼدًدارتًتؾؽًاّطةًاـوقنًاألولًفقًتطققرًررقًتدرقبًتؾؽًاؾػكاتًوتـظقؿًاؾعؿؾًالًاألـدقة موبدأمذظؽمسيم
صصؾماظصقػم مبنحداثماٌراطزماظؿدرؼؾقيمظالسؾني ماٌؿقزؼـ مبلغدؼيمدعشؼموحؾىموتدرؼؾفؿمبشؽؾ معؽـػموحبصصم
تدرؼؾقي مصؾوحقي موعلوئقي مبنذراف ماٌدربني ماألجوغى ماظؾذؼـ مضدعقا مصقرة معؿطقرة مسـ مأدوظقى موررق متدرؼى متؾؽم
اظػؽوت موغؼؾقا مذظؽ مإدي م اٌدربني ماٌلوسدؼـ مواٌؿطقسني ماظؾذؼـ محضروا متؾؽ ماظؿؿورؼـ موبوظؿوظل مغؼؾقا متؾؽ ماظؿفوربم
اىدؼدةمإديمأغدؼؿفؿموالسؾقفؿم.م
م بعدمذظؽمبدأتماٌرحؾيماظـوغقيمعـماٌشروعمععمبدءماٌقدؿماٌدردلممبراضؾيموتـظقؿماظعؿؾماظؿدرؼيبمظؾػؽوتماظصغرلةم
داخؾماألغدؼيمضؿـمبرغوعٍ م ظؾزؼوراتمواإلذرافمسؾكماظؿؿورؼـمظؾؿدربنيماألجوغىمبعددمعـماحملوصظوتم،مودؿـؿفلم
تؾؽ ماٌرحؾي مسي مأواخر ماظعوم مايوظل مظؿؾدأ معرحؾي مرسوؼي ماٌقػقبني مواٌؿؿقزؼـ معـ متؾؽ ماظػرق مواظـدؼي موإجراء ممتورؼـم
عؽـػيموعلؿؿرةمشلؿمإلسدادػؿموتلدقلفؿمبشؽؾمسؾؿلموصققحمظالدؿػودةماظػعوظيمعـمإعؽوغقوتمأطدلمسددمعـفؿمعلؿؼؾالم
سيمعـؿكؾوتـوماظقرـقي.م
م أؿاًاْـوكًاؾناـلًؿـًاْشروعًػؽانًدرادةًوتطققرًاْيابؼاتًؾؾػكاتًاؾعؿرقةممبومخيدممػدفماالدؿػودةمعـماظطوضوتم
اٌقجقدةموتطقؼرماظالسؾنيمدقاءمعـمحقٌمررؼؼيمإجراءماٌلوبؼوتموأسؿورماظالسؾنيماٌشورطنيمأومعـمخاللموضعمضقاغنيم
خوصيممبؾورؼوتمتؾؽماظػؽوتمدبدممػدفمسدممايدمعـمعقاػىموروضوتماظالسؾنيم‘ موغؼدممظؽؿمصقؿومؼلتلمعؾكصم
عشروعمعلوبؼوتمتؾؽماظػؽوتمظؿؼدؼؿماضذلاحوتؽؿمدقاءمعـمحقٌماظصعقبوتمأومعـمحقٌمدراديمإعؽوغقيمتعدؼؾمبعضم
األغظؿيمواظؼقاغنيمظؿـػقذمتؾؽماظؿفربيماٌؼذلحي.م
ؿؾىصًؿشروعًؿيابؼاتًاؾػكاتًاؾعؿرقةً
 إذراكماطدلمسددمعـماظالسؾنيمبوٌلوبؼوتموزؼودةمسددماظػرقماٌشورطيمواظػؽوتماظعؿرؼيمعـمخاللم
- 1زؼودةمسددماظػؽوتمحبقٌمتصؾحماظػؽوتمعـمأسؿورم12م–م13م–م14م–م15مدـيمطؾمواحدةمعـفومصؽيمعلؿؼؾيم
بوإلضوصيمظػؽيتماظشؾوبمواظـوذؽني.
- 2اظلؿوحممبشورطيماٌدارسماًوصيمظؿعؾقؿمطرةماظلؾيمبوظؾطقالتمبالسؾقفوماٌـؿلؾنيمشلو.
- 3زؼودةمسددماٌؾورؼوتمسـمررؼؼمزؼودةمسددماظػرقمبوظلؿوحممبشورطيمأطـرمعـمصرؼؼمعـماظـوديماظقاحدموعشورطيمصرقم
اٌدارسماظؿعؾقؿقيمواٌدارسماًوصي.م
- 4إضوعيماٌؾورؼوتمضؿـماٌـورؼمظؿلفقؾمعشورطيماظالسؾنيموسدمماظلػرمٌـورؼمبعقدةم
- 5إضوعيماظؾطقالتمىؿقعماظػؽوتماظعؿرؼيمضؿـماحملوصظيماظقاحدةمأومضؿمربوصظؿنيمأومثالثيمسؾكماألطـرمعؿؼوربنيم
جغراصقومععمبعضفؿمسيمحولمضؾيمسددماظػرقماٌشورطي.
- 6إضوعيمدورمغفوئلمظؾػرقماظػوئزةمعـمطؾمربوصظيمأومذبؿقسيمربوصظوت.
- 7ؼشوركماظالسىمضؿـمضوئؿيمؼرصعفوماظـوديمسؾكمرؾىماذذلاكموؼدصعمردقمماٌشورطيموضقؿيمبطوضوتماظالسؾني.
مممم طؿومتؾعىماظػرقمضؿـمأغظؿيموضقاغنيمإضوصقيمتؿقحماالدؿػودةمعـمضدراتماظالسؾنيموسدممايدمعـفومسـمررؼؼمعـعم
ظعىمدصوعماٌـطؼيممبوإلضوصيمإلذراكمذيقعماظالسؾنيمبوٌؾوراةمسيماظػؽوتماظعؿرؼيماظصغرلة.م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ً

63

َشبط جلنت االحرتاف نهًىسى 3122-3121
وخطت انعًم نهًىسى 3123-3122
انقراراث وانخعبييى انصبدرة عٍ االحتبد انريبضي انعبو اننبظًت نعًم جلنت االحرتاف
خالل يىسى 3122/3121
م

رؼؿًاؾلالغ

تارقخًاؾلالغ

خالصةًاؾلالغ

1

/2074ضرار/م

2010/9/22

ؼعوعؾمطوصيمحوعؾلماىـلقيماظلقرؼيم(ماٌغذلبني)مأومعلؿعقديماىـلقيمحوعؾلماشلقؼيم

2

/253د.م.ت/متعؿقؿم/

اظلقرؼيمععوعؾيماظالسىماظلقري.
 2010/11/2عراضؾيمسؼقدماالحذلافماٌقضعيمبنيماألغدؼيمواظالسؾنيمواإلدارؼنيمحلىماظـظوم.

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

رؼؿًاؾلالغ

1
2

646
686

3

685

4

686

5

688

6

662

7

23

8

58

9

66

11

226

11

152

12
13

338
356

خالصةًاؾلالغ

تارقخًاؾلالغ

 1222/8/21إتالؽ إداساخ األٗذ٣ح تؼذّ جٞاص اُرلاٝض أُثاؽش ٓغ اُالػث ٖ٤اُغاس٣ح ػوٞد. ْٛ
ظشٝسج ذصل٤ح اُذوٞم أُاد٣ح ُجٔ٤غ الػثًٞٝ ٢ادس اُغِح درٞٓ ٠ػذ أهصاٙ
1222/8/21
. 1222/6/5
إػالّ االذذاد اُغٞسٌُ ١شج اُغِح تأعٔاء اُالػث ٖ٤اُشاؿثح إداساخ أٗذ٣رْٜ
1222/8/26
تئػاسذ. ْٜ
إػالّ االذذاد اُغٞسٌُ ١شج اُغِح تأعٔاء اُالػث ٖ٤أُ٘ر٤ٜح ػوٞدٓ ْٛغ اٗرٜاء
1222/8/26
ٓٞعْ . 1222/1226
 1222/8/12إتالؽ أٗذ٣ح دٝس ١أُذرشك ٖ٤تؼذّ أدو٤ح اُالػث ٖ٤األجاٗة أُ٘ر٤ٜح ػوٞدٞٓ ْٛعْ
 ٖٓ 1222/1226اُرؼاهذ ٓثاؽشج ٓغ ٗاد ١ثاٗ ٢ك ٢عٞس٣ا ُِٔٞعْ
. 1222/1222
ظشٝسج اُرأٓ ٖ٤اُصذ ٢اُؾآَ ػِ ٠جٔ٤غ اُالػثٝ ٖ٤األجٜضج اُل٘٤ح ٝاإلداس٣ح
1222/8/12
ٝاُذٌاّ د٤ث تاخ إُضآ٤ا ً .
ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح جٔ٤غ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع
1222/22/6
أُاُ٤ح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػثٝ ٖ٤األٗذ٣ح .
ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح جٔ٤غ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع
1222/22/28
أُاُ٤ح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػثٝ ٖ٤األٗذ٣ح .
ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح جٔ٤غ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع
1222/22/16
أُاُ٤ح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػثٝ ٖ٤األٗذ٣ح .
ٓذعش اجرٔاع ُج٘ح ادرشاف ٣رعٖٔ دساعح جٔ٤غ اُذاالخ أُرؼِوح تاألٝظاع
1222/22/2
أُاُ٤ح ٝاُر٘ظ٤ٔ٤ح ُالػثٝ ٖ٤األٗذ٣ح .
إسكام اعْ  َ٤ًٝاُالػة ٝسهْ سخصر ٚك ٢أ ١غِة ٝث٤وح ذ٘اصٍ د٤ُٝح ُالػثٖ٤
1222/21/22
أُذرشك ٖ٤األجاٗة اُز ٖ٣ذٞد ٕٝاُرؼاهذ ٓؼ. ْٜ
ذثث٤د اُالػث ٖ٤األجاٗة در ٠ذاس٣خ . 1222/1/6
1222/2/4
 1222/2/22ذأج َ٤اُ٘ظش تذاالخ اُالػة أُ٘لي ُؼذّ صذٝس اُرؼِٔ٤اخ هثَ تذا٣ح أُٞعْ اُذاُ٢
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انقضبيب انيت مت يعبجلخهب يٍ قبم جلنت االحرتاف ملىسى 3121/3112وهنبيت يىسى 3122/3121
مً

اُفةًاْشمؽكًعؾقفاً

ً1

ٗاد ١اُٞثثح

ً2

ٗاد ١اُٞثثح

ً3

اُفةًاؾشاؽقةًً

دلبًاؾشؽقىً

/اُالػث/ٕٞ
ٓذٔذ ٓ٘صٞس اُغثاػ٢
ه٤صش ػثٞد
ػثٞد عِْ٤

ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح توثط ٓغرذواخ
اُالػث ٖ٤تؼذ اإلجشاءاخ:
 -2ذٞجً ٚ٤رة سعٔ٤ح ُِ٘اد.١
 -1اجرٔاع اُالػثٓ ٖ٤غ اُغ٤ذ سئ٤ظ
االذذاد اُغٞسٌُ ١شج اُغِح ك٢
ٓوش االذذاد تذٓؾن ٝأٓ ٖ٤عش
ُج٘ح االدرشاف تذٔص .
 -3ذٞاصَ أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف
ٓغ سئ٤ظ ٗاد ١اُٞثثح ُِٔؼاُجح
ٝاُرغ٣ٞح.

ٝجٞد ٓغرذواخ
ٓاُ٤ح ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح توثط أُغرذواخ
أُاد٣ح ُالػة تؼذ اإلجشاءاخ :
 -2اجرٔاع اُالػة ٓغ أٓ ٖ٤عش ُج٘ح
االدرشاف .
 -1ذٞجً ٚ٤راب سعُٔ٘ ٢اد ١اُٞثثح
ٝاُشد ػِ٠
 -3اهرطاع ٓغرذواخ اُالػة ٖٓ
اُؼائذاخ أُاُ٤ح ُِ٘ادُ ١ذ ٟاذذاد
اُغِح

ٔٛاّ اُث٘٢

(٣آٖ د٤ذس)
عآش د٘-ٚٗٞ
إ٣اد ٞ٣عق –
ٓذٔذ ِٓذْ

اْعاُةً

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

اُالػث ٖ٤صاُخ ٓض٣ي –
ٓذٔذ دجاس -عٓٞش
خٞس١

كشض ػوٞتاخ ػِ٠
اُالػثٖ٤

ذٔد أُؼاُجح ُِث٘ذ ٖٓ /4-3/ٖ٣خالٍ
اجرٔاع ٓ٘ذٝب ٗاد ١ذؾش ٖ٣اُش٣اظ٢
– اُالػث – ٖ٤ػعُ ٞج٘ح االدرشاف
ٝد٤ذ ػشكاخ ٝهذ ذْ اُرٞصَ الذلام
ٝد ١ت ٖ٤اُجٔ٤غ ٝذغ٣ٞح األٓٞس
أُاد٣ح أصٞالً

ً5

ٗاد ١اُ٤شٓٞى

أُذسب
ػالء جٞخ ٚج٢

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع
ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
أُٞجٞدج ُ٘اد ١اُ٤شٓٞى ك ٢اذذاد
ًشج اُغِح .

ً6

ٗاد ١االذذاد

اُالػث ٖ٤إ٣اد ج٤الٗ– ٢
ٓذٔذ ًذاغ-أٗظ
ؽؼثإ

ٝجٞد ٓغرذواخ
ٓاُ٤ح ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ػوذ اجرٔاع
ت٘ٓ ٖ٤ذٝب ٗاد ١االذذاد – اُالػثٖ٤
ٓغ أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف ٝاُٞصٍٞ
الذلام ٝد ١تذ٤ث ذْ ذغ٣ٞح األٓٞس
أُاد٣ح ٝدغٜٔا ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
ُ٘اد ١االذذاد ُذ ٟاذذاد اُغِح .

ً4

ٗاد ١ذؾشٖ٣
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ً7

ٗاد ١اُطِ٤ؼح

اُالػث ٖ٤دغ ٖ٤اُذاج –
دٌْ اُؼاؽن-
عؼذ ١اُثشاصٓ -١ذٔذ
اُذاج-
تاعَ أت ٞغٞم – أٓجذ
غ٤لٞس –
ػثذ اُذٔ٤ذ ػٌاػ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝذغ٣ٞح األٓش تاُرٞاصَ ت ٖ٤اُالػثٖ٤
ٝػعٓ ٞجِظ اإلداسج دغٖ اُطشٕ ٓغ
أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف د٤ث ذْ
ذٞص٣غ اُؼائذاخ أُاُ٤ح ُ٘اد ١اُطِ٤ؼح
ُذ ٟاذذاد اُغِح ػِ ٠اُالػث ٖ٤تٔؼ٤اس
اُ٘غثح ٝاُر٘اعة ُؼذّ ًلا٣ح اُؼائذاخ
ُٔغرذواخ اُالػث. ٖ٤

ً8

ٗاد ١اُذش٣ح

أُذسب ػالء جٞخ ٚج٢

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع
ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
أُٞجٞدج ُ٘اد ١اُذش٣ح ُذ ٟاذذاد
اُغِح

ً9

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

أُذسب دغ ٖ٤هشٓٚ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع
ٝاُرٞصَ
ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
أُٞجٞدج ُ٘اد ١اُ٘ٞاػُ ٢ذ ٟاذذاد
اُغِح

ً10

ٗاد ١اُذش٣ح

أُذسب ٓاصٕ ذاج اُذٖ٣

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓراسًٔح

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع
ٓغرذواخ أُذسب ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
أُٞجٞدج ُ٘اد ١اُذش٣ح ُذ ٟاذذاد
اُغِح

ً11

ٗادً ١لش ذخاسْ٣

اُالػة ٓذٔذ اُثاػ

غِة ٝث٤وح اٗرواٍ

ٗادً ١لش ذخاسْ٣

ت٤إ ٝاهغ اُالػة

ً12

ٗاد ١اُٞدذج

اُالػة ٣اعش ً٘٤لاذ٢

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح

ً13

ٗاد ١اُٞدذج

اُالػة ؽادُ ١ثظ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح

ً14

ٗاد ١االذذاد

اُالػة عٔ٤ش دهظ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

ً15

ٗاد ١اُذش٣ح

اُالػة ٓذٔذ اُؾآ٢

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح

ً16

ٗاد ١اُٞدذج

أع٤ذ ًاُٞ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح

ذٔد أُؼاُجح ترثث٤د اُالػة ُصاُخ
ٗادً ١لش ذخاس ْ٣اعر٘اداً ُصذح
اُثثٞذ٤اخ أُوذٓح ٖٓ اُ٘اد ١دغة
األٗظٔح أُؼٔ ٍٞتٜا ُذ ٟاالذذاد
اُش٣اظ ٢اُؼاّ ٝاذذاد ًشج اُغِح
ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ غ ٢اُؾٌٟٞ
ُروذٗ ْ٣اد ١اُٞدذج اُثثٞذ٤اخ اُالصٓح
اُر ٢ذؤًذ هثط اُالػة ُٔغرذواذٚ
أُاُ٤ح
ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح األٓش تاهرطاع
ٓغرذواخ اُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح
ُ٘اد ١اُٞدذج ُذ ٟاذذاد اُغِح
ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
 ٖٓٝثْ غ ٢اُؾٌُ ٟٞرجذ٣ذ ػوذ
اُالػة ٓغ اُ٘اد ١ألستغ ع٘ٞاخ هادٓح
ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ػوذ اجرٔاع
ت٘ٓ ٖ٤ذٝب ٗاد ١اُذش٣ح ٝاُالػة ٝ
أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف  ٖٓٝثْ
اُرٞصَ الذلام ٓادٝ ١اهرطاع دصح
اُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح ُ٘اد١
اُذش٣ح ُذ ٟاذذاد اُغِح
ذٔد أُؼاُجح ترٞج ٚ٤اٌُرة اُشعٔ٤ح
أصٞالً ٝاهرطاع أُثِؾ أُخصص
ُالػة ٖٓ اُؼائذاخ أُاُ٤ح ُ٘اد١
اُٞدذج ُذ ٟاذذاد ًشج اُغِح

ٓذٔذاُثاػ
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ً17

ٗاد ١اُٞدذج ع/غ
االذذاد اُش٣اظ٢
اُؼاّ

ٗاد ١هاعٕٞ٤

ً18

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

اُالػة آ ْٜ٣ذٗ٢

ً19

ٗادً ١لش ذخاسْ٣

اُالػة ٓذٔذ سآ٢
اُؼغِ٢

ً20

ٗاد ١اٌُشآح
ٗاد ١اٌُشآح

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش
ٓذٔذ ٗٞس كعِ٤ح

ً21

-

ٗادٓ ١ذشدج

ً22

ٗاد ١ذؾشٖ٣

ًٝاُح ذٗٞ٣ ْ٤ر٢
األٓش٤ٌ٣ح

ً23

اُالػة األٓش٢ٌ٣
ERIC DERILL

ٗاد ١اُجالء

ً24

-

ٗاد ١اُٞثثح

ً25

-

ٗاد ١اُ٤شٓٞى

ً26

-

ٗاد ١هاعٕٞ٤

ذغذ٣ذ ٓثِؾ
.ٍ152222ط
ُواء اٗرواٍ
اُالػة ػٔاد
دغة هللا

ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اُشد ػِ٠
اٌُرة تؾٌَ أص ٢ُٞع/غ االذذاد
اُش٣اظ ٢اُؼاّ ٝاجرٔاع اُغ٤ذ سئ٤ظ
االذذاد ٓغ سئ٤ظ ٗاد ١اُٞدذج ٝػعٞ
إداسج ٗاد ١هاعٓ ٕٞ٤ؾشف اُغِح
ٝاُرٞصَ ُرغ٣ٞح ٝذثث٤د اُالػة ػِ٠
هٞ٤د ٗاد ١هاعٕٞ٤
ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ دلع اُؾٌٟٞ
ػٔالً تأُادج -3-26/خ ٖٓ /اُالئذح
اُذاخِ٤ح ُ٘ظاّ االدرشاف

ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓرشأًح ػٖ
ٓٞعْ
1226/1228
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذٞجً ٚ٤راب
ٓرشأًح ٝسؿثح ُلشع ادُة ُؼوذ اجرٔاع ٓغ /إداسج
اُ٘اد -١اُالػة –اُِج٘ح اُل٘٤ح/
اُالػة تلغخ
ُِرغ٣ٞح ٝت٘ا ًء ػِ ٚ٤ذْ اُرٞصَ إُ٠
اُؼوذ
اذلام ٝدٝ ١اعرٔشاس اُالػة ٖٓ
اُ٘اد١
ذْ ػوذ اجرٔاع ت٘ٓ ٖ٤ذٝب اٌُشآح –
اُشؿثح تلغخ ػوذ
اُالػة ٝاٗرواُ ٚاُ٘ٞاػ٤ش -أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف
ٝاُرٞصَ ُِٔٞاكوح ػِ ٠اٗرواٍ اُالػة
أصٞالً ُ٘اد١
تٔٞاكوح اُ٘ادٝ ٖ٤٣ذغذ٣ذ ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش
اُ٘ٞاػ٤ش
ُ٘اد ١اٌُشآح ٓثِؾ ٓاُُ ٢واء رُي
ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػِ٠
اُشؿثح تاُرؼاهذ ٓغ
اُرؼاهذ ٓؼً ٚالػة عٞسٝ ١ك ٢داٍ
اُالػة ك٤ِ٤ة
صِ٤ثا ٣ذَٔ ٣ٞٛح اُشؿثح إجشاء ػوذ ًُ ٚالػة أج٘ث٢
دصشاً
ُث٘اٗ٤ح ٝع٘ذ
إهآح كٓ ٢ذ٘٣ح
ٓذشدج ًالػة
عٞس١
ذغذ٣ذ ػُٔٞح اُالػة ذْ إسعاٍ ًراب ُ٘اد ١ذؾشُِ ٖ٣رغذ٣ذ
األٓش ٢ٌ٣تشٗرظ ٝذْ ٓؼاُجح األٓش ت ٖ٤اُ٘ادَ٤ًٝٝ ١
اُالػة
ٓـادسج اُ٘اد ١د ٕٝذٔد ٓخاغثح االذذاد ا٥ع ١ٞ٤تؼذّ
اُغٔاح تاٗرواٍ اُالػة السذثاغ ٚتؼوذ
ٓٞاكوح سؿْ
ٓغ ٗاد ١اُجالء ٓٝـادسذ ٚدٞٓ ٕٝاكوح
اسذثاغ ٚتؼوذ
اُ٘ادٝ ١هذ ذْ ذغ٣ٞح األٓش ت ٖ٤اُ٘اد١
سعٔ٢
 َ٤ًٝٝاُالػة تؾٌَ ٝد١
ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػِ٠
اعرثذاٍ اُالػة
االعرثذاٍ اٗغجآاً ٓغ اُثالؿاخ
األج٘ث ٢خاسج
اُ٘اظٔح العرثذاٍ اُالػثٖ٤
أُذج أُذذدج
إظاكح اُالػة ك ٖ٤ٌ٤ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػِ٠
غٞجٌ٤إ ػِ ٠اإلظاكح ُٔؾاسًرٓ ٚغ ٗادً ١لش
اُِٞائخ االعٔ٤ح ذخاسُ٘ ْ٣لظ أُٞعْ
ُٔٞعْ
1222/1222
إ٣واف اُالػث ٖ٤س٣اض ذٔد أُؼاُجح تأُصادهح ػًِ ٠راب
ٗاد ١هاعُ ٕٞ٤ؼذّ اػرشاض اُالػثٖ٤
ؽٔظ /ػِ٢
ػِ ٚ٤تؾٌَ خط ٢خالٍ أُذج اُواٗ٤ٗٞح
اُؾطٝ ٢كغخ
ػوٞدٔٛا تغثة اُالصٓح أصٞالً ٝكن هاٗ ٕٞاالدرشاف
ذٌشاس أُخاُلاخ ٝذٞه٤ؼ ْٜػِٓ ٠عٔ ٕٞاالٗزاساخ
ٝذذٗٓ ٢غرٞاْٛ
سؿْ ذٞج ٚ٤إٗزاس
ٜٗائُْٜ ٢
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ً27

ٗاد ١اُل٤ذاء

اُالػثح س ٢ٗٝؿثاػ

ً28

ٗاد ١اُٞدذج

ٗٞسط ًشد١

ً29

ٗادٓ ١ذشدج

ً30

ٗادٓ ١ذشدج

ً31

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

ً32

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

اُالػة األج٘ث ٢عاٗ٢
اٝجثاسا
اُالػة األج٘ث ٢ؽاد١
أت ٞعاسج (أًثش ٖٓ
ؽٌ)ٟٞ

ً33

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

اُالػثٓ : ٖ٤ذٔذ ٗٞس
كعِ – ٚ٤كشاط
ٓذٝس – تاعَ أتٞ
غٞم
ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

ً35

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

ً36

ٗاد ١اُ٘ٞاػ٤ش

ؽٌ ٟٞجٔاػ٤ح أ٠ُٝ
ٖٓ اُالػث ٖ٤ػآش
ٓؾ٘رق – ػثذ
اُذٔ٤ذ ػٌاػ –
ٓذٔذ كعِ٤ح-
عآ ٢اُصذٖ-
ادٔذ ٓذٔذٓ -ذٔذ
د٣ش -١تاعَ أتٞ
غٞم
ؽٌ ٟٞجٔاػ٤ح ثاٗ٤ح ٖٓ
اُالػث ٖ٤ػآش
ٓؾ٘رق – ػثذ
اُذٔ٤ذ ػٌاػ –
ٓذٔذ كعِ٤ح-
عآ ٢اُصذٖ-
ادٔذ ٓذٔذٓ -ذٔذ
د٣ش -١تاعَ أتٞ
غٞم

ً34

68

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذٞجً ٚ٤راب
ُلشع دٓؾن ُؼوذ اجرٔاع ٓغ /إداسج
ٝغِة كغخ
اُ٘اد -١اُالػثح –اُِج٘ح اُل٘٤ح/
ػوذٛا
ُِرغ٣ٞح ٝت٘ا ًء ػِ ٚ٤ذْ ٓٞاكاذ٘ا تاُشد
اُالصّ أصٞالً
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝهذ ذْ أُصادهح ػِ ٠غ ٢اُؾٌٖٓ ٟٞ
اُؾن أُادُ ١ؼذّ ٓشاجؼح اُالػة
سئ٤ظ ٗاد ١اُٞدذج تاُشؿْ ٖٓ دػٞذٚ
ألًثش ٖٓ ٓشج ٓغ أدو٤ح اُالػة
تاالٗرواٍ ُِ٘اد ١اُز٣ ١شؿة ُؼذّ سكؼٚ
ك ٢اُِٞائخ االعٔ٤ح ُ٘اد ١اُٞدذج
كغخ ػوذ أُذسب ًش ٙذٔد أُٞاكوح ػِ ٠كغخ اُؼوذ تؼذ
االغالع ػِٓ ٠ذعش جِغح ٓجِظ
ت٤د غٞت٢
اإلداسج ٝاػرزاس أُذسب اُخط٢
تاُرشاظ٢
اعرلغاس د ٍٞإؽشاى ػذّ أُٞاكوح ػِ ٠إؽشاً ٚػِ ٠إٕ ٣رْ
اُالػة األج٘ث ٢اُغٔاح ُ ٚتاألدٝاس اُٜ٘ائ٤ح تذالً ٖٓ
اُالػة ك٤ِ٤ة صِ٤ثا
خالٍ أُشادَ
اُثالثح أُرثو٤ح
ٖٓ إ٣اب اُذٝس١
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ ذغ٣ٞح ٓاُ٤ح
اذلن ػِٜ٤ا اُطشك ٖ٤ع/غ  َ٤ًٝاُالػة
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذْ ذٞج ٚ٤اٌُرة اُشعٔ٤ح ٌُ٘٣ ُْ ٚرْ
اُرجاٝب تذجح ػذّ ذٞكش اُغُٞ٤ح
أُاُ٤ح  ٖٓٝثْ ذْ ذثشئح رٓح اُ٘اد١
ذجا ٙاُالػة ٞٓٝاكاذ٘ا تصٞسج ػٖ
تشاءج اُزٓح
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذْ ذٞج ٚ٤اٌُرة اُشعٔ٤ح ٌُ٘٣ ُْ ٚرْ
اُرجاٝب تذجح ػذّ ذٞكش اُغُٞ٤ح
أُاُ٤ح ٓغ اعرٔشاس اُالػث ٖ٤تاُِؼة
اعرلغاس د ٍٞاُغٔاح ػذّ أُٞاكوح ػِٓ ٠عٔ ٕٞاٌُراب
تاعرثذاٍ الػة ػٔالً تاُثالؿاخ اُ٘اظٔح العرثذاٍ
اُالػث ٖ٤األجاٗة
أج٘ث ٢تثاٗ٢
خاسج أُذج
أُذذدج
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح تئسعاٍ ًراب سعُْٔ ٢
٣رْ اُشد ػِٓ ٚ٤غ اعرٔشاس اُالػثٖ٤
تأُؾاسًح تذجح ػذّ ٝجٞد عُٞ٤ح
ٓاُ٤ح

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح

ذٔد أُؼاُجح تئسعاٍ ًراب سعُْٔ ٢
٣رْ اُشد ػِٓ ٚ٤غ اعرٔشاس اُالػثٖ٤
تأُؾاسًح تذجح ػذّ ٝجٞد عُٞ٤ح
ٓاُ٤ح

ً37

ٗاد ١اُطِ٤ؼح

ؽٌ ٟٞاُالػة األٓش٢ٌ٣
اٗذس ٝتشاٗ٤د

ً38

ٗاد ١اُطِ٤ؼح

اُالػة غاسم ػطلٚ

ً39

ٗاد ١اُطِ٤ؼح

اُالػة تاعَ أت ٞغٞم

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذْ دلع اُؾٌ ٟٞاٗغجآاً ٓغ إدٌاّ
اُالئذح اُذاخِ٤ح ُالدرشاف -3-26/خ/
ػٖ ٓٞعْ
عاتنٝ /1226/ذغ٣ٞح األٓش ت ٖ٤اُ٘ادٝ ١اُالػة
دصشاً
/1222

ً40

ٗاد ١االذذاد

اُالػة األٓش ٢ٌ٣اٗذسٚ٣
ت٤رظ

كغخ ػوذ اُالػة ٖٓ
هثَ إداسج اُ٘اد١

أُصادهح ػِ ٠هشاس اُ٘اد ١الٗغجآٚ
ٓغ ت٘ٞد اُؼوذ

ً41

ٗاد ١االذذاد

اُالػة اُغ٘ـاُ٢
KHALF NIOP

كغخ ػوذ اُالػة ٖٓ
هثَ إداسج اُ٘اد١

أُصادهح ػِ ٠هشاس اُ٘اد ١الٗغجآٚ
ٓغ ت٘ٞد اُؼوذ

ً42

ٗاد ١االذذاد

ٓذٔذ اؽرش
/أًثش ٖٓ ؽٌ/ٟٞ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٞج ٚ٤أًثش ٖٓ ًراب سعٔٝ ٢ػذّ
اُرجاٝب ٖٓ هثَ إداسج ٗاد ١االذذاد
سؿْ اُٞػٞد أُرٌشسج ٖٓ هثَ ٓؾشف
اُِؼثح

ً43

ٗاد ١اٌُشآح

جٔ٤غ اُالػث ٖ٤ؽٌٟٞ
أ٠ُٝ

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٞجً ٚ٤راب سعٔٝ ٢اجرٔاع أٓ ٖ٤عش
ُج٘ح االدرشاف ٓغ سئ٤ظ كشع االذذاد
اُش٣اظ ٢تذٔص د٤ث ذٔد أُؼاُجح
توثط ٓ ٖٓ %52غرذواخ اُالػثٖ٤
كوػ

ً44

-

الػثٗ ٢اد ١اُ٘ٞاػ٤ش

دغْ  ٖٓ %52ساذة ػذّ أُٞاكوح ػِ ٠اإلجشاء ُؼذّ
ٓطاتورُِ ٚؼوٞد أُثشٓح ٓغ اُالػثٖ٤
اُالػثُٔ ٖ٤ذج
ٗٝظاّ االدرشاف
ؽٜشٖ٣

ً45

ٗاد ١اٌُشآح

األٓش ٢ٌ٣س ١ٝتًٞش
ٝاُصشت٤ٓ ٢الٕ

ذٔد أُٞاكوح ػِ ٠دغْ ساذة ؽٜش
ٝادذ كوػ اٗغجآاً ٓغ ت٘ٞد اُؼوٞد
أُثشٓح ٓؼْٜ

ً46

ٗاد ١اٌُشآح

األٓش ٢ٌ٣س ١ٝتًٞش
ٝاُصشت٤ٓ ٢الٕ

ً47

ٗاد ١اٌُشآح

جٔ٤غ اُالػث/ ٖ٤ؽٌٟٞ
ثاٗ٤ح/

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح تٌراب سعُِٔ٘ ٢اد١
د٤ث ذْ هثط اُالػة ُٔغرذواذٚ
ٝإًٔاٍ ٓغ٤شج اُذٝسٓ ١غ اُلش٣ن
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ٓغ سجاء كغخ
ػوذٓ ٙواتَ
اُر٘اصٍ ػٖ ًآَ
اُذوٞم أُاد٣ح

دغْ ساذة ؽٜشٖ٣

ذْ إسعاٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح ٣ ُْٝرْ اُشد
ٖٓ ٗاد ١اُطِ٤ؼح

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح تئسعاٍ ًرة سعٔ٤ح
ٝدعٞس أٓ ٖ٤عش ُج٘ح االدرشاف
اجرٔاع اُرغ٣ٞح أُاُ٤ح ت ٖ٤اُالػثٖ٤
ٝػع ٞاإلداسج  ٝأُؾشف اُل٘٢
ُِلش٣ن د٤ث ذْ ذغذ٣ذ أُغرذواخ
أُاُ٤ح ُالػث ٖ٤أصٞالً

69

ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح
ػٖ ًآَ أُٞعْ
ٓغ إٔٛاٍ إداسج
اُ٘ادُِ ١لش٣ن

ذٞج ٚ٤أًثش ٖٓ ًراب سعٔ ٢إلداسج
اُ٘اد ١د ٕٝاعرجاتح ٝػذّ اُوذسج ػِ٠
ػوذ اجرٔاع ٓغ إداسج اُ٘ادُِ ١لشاؽ
اإلداس ١أُٞجٞد ٝهذ ذْ ٓخاغثح
االذذاد اُش٣اظ ٢اُؼاّ (ُج٘ح االدرشاف
أُشًض٣ح) تٞاهغ ًشج اُغِح تاُ٘اد١
الذخار ٓا٣ش٘ٓ ٚٗٝاعثاً

ً48

ٓذٔذ سآ ٢ػ٤غ٠

ٗاد ١اٌُشآح

ً49

اُالػة األٓش ٢ٌ٣س١ٝ
تًٞش

ٗاد ١اٌُشآح

ً50

ٗاد ١اٌُشآح

اُالػة األٓش ٢ٌ٣س١ٝ
تًٞش

ً51

ٗاد ١اٌُشآح

اُالػة األٓش ٢ٌ٣س١ٝ
تًٞش

ً52

ٗاد ١اُذش٣ح

ً53

ٗاد ١اُذش٣ح

اُالػث ٖ٤صالح دٔ- ١ٞ
اتشآ ْ٤ٛصش- ١
ٓذٔذ ٗصٞح اُث٤ي
أص َ٤عؼ٤ذ -عآش تٞادهج- ٢
ٓذٔذٗٞس تٌشُ٢
اُالػة اُصشت٢
BOJAN

ً54

اُالػثح صٝصاٗ ٚدس٣ٝؼ
– كاُ٘ر٘٤ا ػِ– ٞ
ت٤شِٞ٤ً ٖ٣ٝ

ٗاد ١اُذش٣ح

ً55

ٗاد ١اُذش٣ح

ادٔذ ؽرٞم
/اًثش ٖٓ ؽٌ/ٟٞ

ً56

ٗاد ١اُذش٣ح

أُذسب عآش ً٤اُ٢

اُرـ٤ة ػٖ ٓثاس٣اخ
اُلا٘٣اٍ سؿْ
هثعٓ ٚغرذواذٚ
أُاد٣ح در٠
1222/3/32
توصذ اُعشس
اُل٘ ٢تاُ٘ادٓ ١غ
اذخار إجشاءاخ
ؽذ٣ذج تذوٚ
إػالّ االذذاد تٜشٝب
اُالػة دٕٝ
ٓٞاكوح

ً
ً
71

أُٞاكوح ػِ ٠اُث٘ٞد أُ٘غجٔح ٓغ
ت٘ٞد اُؼوذ أُثشّ ٓؼٝ ٚػذّ أُصادهح
ػِ ٠ت٘ٞد أخشُ ٟؼذّ ذوذ ْ٣األدُح
اُواٗ٤ٗٞح اُالصٓح أصٞالً

ٓخاغثح االذذاد اُذ ٢ُٝتوع٤ح اُالػة
ٓغ إسكام اُثثٞذ٤اخ اُالصٓح أصٞالً ٓا
اعرذػ ٠االذذاد اُذُ ٢ُٝرثث٤د اُالػة
ػِ ٠هٞ٤د ٗاد ١اٌُشآح ٝػذّ اُغٔاح
ُ ٚتاالٗرواٍ دٞٓ ٕٝاكورٚ
ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػِ٘ٓ ٠ذٚ
غِة ٝث٤وح اُر٘اصٍ
ٝث٤وح اُر٘اصٍ ُذ ٖ٤ذغذ٣ذ ٙأُثاُؾ
ُصاُخ االذذاد
أُوثٞظح ٖٓ ٗاد ١اٌُشآح تغثة
اُلشٗغ٢
ٓـادسذ ٚدٞٓ ٕٝاكوح اُ٘ادٝ ١كوا ً ُث٘ٞد
اُؼوذ أُثشّ ٓؼٚ
ذٔد أُؼاُجح تؼذّ أُٞاكوح ػِ٘ٓ ٠ذٚ
غِة ٝث٤وح اُر٘اصٍ
ٝث٤وح اُر٘اصٍ ُذ ٖ٤ذغذ٣ذ ٙأُثاُؾ
ُصاُخ االذذاد
أُوثٞظح ٖٓ ٗاد ١اٌُشآح تغثة
اال٣طاُ٢
ٓـادسذ ٚدٞٓ ٕٝاكوح اُ٘ادٝ ١كوا ً ُث٘ٞد
اُؼوذ أُثشّ ٓؼٚ
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝإ٣لاء اإلداسج ٓ ٖٓ %52غرذواخ
اُالػثٖ٤

أُصادهح ػِ ٠هشاس ٗاد ١اُذش٣ح
كغخ ػوذٙ
الٗغجآٓ ٚغ ت٘ٞد اُؼوذ أُثشّ ٓغ
اُالػة
ػذّ اُرضاّ اُالػثاخ إ٣واف صٝصاٗح دس٣ٝؼ – كاُر٤٘٤ا ػِٞ
ػٖ أُؾاسًح ٓغ أٗ ١اد ١آخش ُٔٞعْ
تاُرٔاسٖ٣
ُ 1221/1222ذ ٖ٤اُِؼة سعٔ٤اً
ٝأُثاس٣اخ
ُ٘اد ١اُذش٣ح ُٔذج ٓٞعْ ٝادذ ٓغ غ٢
اعْ اُالػثح ت٤ش ِٞ٤ً ٖ٣ٝالُرضآٜا
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝػوذ اجرٔاع ٓغ ٓ٘ذٝب ٗاد ١اُذش٣ح
ٝسئ٤ظ ك٘٤ح دِة ٝاُالػة تشئاعح
ػع ٞاالذذاد ػذٗإ اُؼاٗ٣ ُْٝ ٢رْ
اُرٞصَ ُذَ تغثة ٝجٞد اُغجالخ
أُاُ٤ح ُ٘اد ١اُذش٣ح ُذ ٟاُجٜاص
أُشًضُِ ١شهاتح أُاُ٤ح
ٝجٞد ٓغرذواخ ٓاُ٤ح ذٔد أُؼاُجح ٖٓ خالٍ اٌُرة اُشعٔ٤ح
ٝهذ ذْ ذغ٣ٞح األٓش ت ٖ٤أُذسب ٝإداسج
اُ٘اد ١تاذلام ٝد١

إحصبئيت انشكبوي واالسخفسبراث املقذيت نهجنت االحرتاف
قبم بذء يىسى 3122/3121وننهبيخه
ً
م

اؾعددًاؾؽؾلً

عددًاؾشؽاوىً

ًؾؾشؽاوىًواالدمػيارات

ًواالدمػياراتًاْعاُة

مم

ً

ً

1

ً 56دتًومخيقن

ً ً51واحدًومخيقن

عددًاؾشؽاوىًغريًاْعاُة
/5/مخيةًػؼطًالغريًألـدقةً/اؾؽراؿةً-اؾـقاعري-
اؾطؾقعة-االٍاد-اِرقة./وػؼًاآلتلًً:
 اؾؽراؿةً:ذؽقىًمجاعقةًؾالعلن
 اؾـقاعريً:ذؽقىًمجاعقةًؾالعلن
 اؾطؾقعة:ذؽقىًؾالعبًرارقًعطػف
 االٍاد:ذؽقىًاؾالعبًحمؿدًأذرت
 اِرقة:ذؽقىًاؾالعبًأمحدًذمقق

سهبيبث االحرتاف انسهىي ملىسى 3122/3121
 .1سدمموجقدمعقاردمعوظقيمعـؿظؿيمٌعظؿمأغدؼيمدوريماحملذلصنيممموماغعؽسمسؾكماالدؿؼرارماظـػللمواٌوديمظؾرؼوضلماحملذلف

 .2سدمماؼالءماالػؿؿوممظؽرةماظلؾيمعـمععظؿماألغدؼيممبومؼقازيماػؿؿوعفومبؽرةماظؼدممعـماىوغىماظػينمواٌوديم
 .3إدوءةماظؿعوعؾمععماظالسؾنيماألجوغىموخصقصوًمسيماىوغىماٌوظلمممومؼـعؽسمدؾؾوًمسؾكمزلعيمأغدؼؿـومورؼوضؿـوماظلقرؼي

 .4سدممتطؾقؼماظضؿونماظصقلمعـمععظؿماألغدؼيمظعدممتقصرمػذه ماظـؼوصيماالحذلاصقيماظيتمتـعؽسماجيوبقوًمسؾكماألغدؼيم
واظالسؾنيمسؾؿوًمأنمتغطقيماظؿؽوظقػماٌودؼيمظؾضؿونمتؽقنمعـوصػيًمبنيماظـوديمواظالسى
 .5تفربمبعضماألغدؼيمعـمإبراممسؼقدمألجفزتفوماظػـقيمواإلدارؼيمظؾؿفربمعـماٌلموظقيم
 .6سدمموجقدمضقابطمإلظزامماألغدؼيمبوالػؿؿوممبؽرةماظلؾيموتـػقذماظعؼقدماٌدلعي
 .7سدممتؼدؼؿماألغدؼيمعقازغوتفوماظيتمتؿضؿـماًطيماٌوظقيمظؽرةماظلؾيمضؾؾمبدءمطؾمعقدؿمحبقٌمتـؾًمضدرةمػذهماألغدؼيم
سؾكمتغطقيمتؽوظقػماظعؼقدماٌدلعيمععمالسؾقفوم
 .8ععظؿمسؼقدماالحذلافمسيماألغدؼيمتؽقنمعرتؾطيمععمرئقسماظـوديموظقسمععماظـوديمطؿمدليمضودرةمو معلموظيمووهم
اظؿزاعوتفومممومؼـعؽسمدؾؾوًمسؾكماظػرقمخصقصوًمواظؾعؾيمسؿقعوً
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 .1جيى م أن متؽقن معـظقعي ماالحذلاف معؿؽوعؾي موواحدة مظؾعؾيت ماظؼدم مواظلؾي مسي ماألغدؼي مصوظـودي ماٌؼصر مووه مالسؾنيم
أجوغىمأومربؾقنيمسيماظلؾيمجيىمأنمتقضػمربذلصقفمسيماظؼدمموبوظعؽس
 .2ضرورةمصؿحمصذلةمظالغؿؼوالتماظشؿقؼيمهددمضقابطفومضؾؾمبدماٌقدؿمبغقيمهػقزماألغدؼيمسؾكماؼالءماالػؿؿوممبؾعؾيمطرةم
اظلؾيموماحملوصظيمسؾكمعقاػؾفوموسدمماظؿػرؼطمصقفؿ
 .3ضرورةماظؿلطقدمسؾكمحرعونماألغدؼيماٌؼصرةمعودؼوًمووهمالسؾقفومشلذاماٌقدؿمعـماظؿعوضداتماٌلؿؼؾؾقيمظالسؾنيماحملؾقنيم
واألجوغى
 .4جيىمسؾكمطؾمغوديمعشوركمبدوريماحملذلصنيمتؼدؼؿماظؿصػقوتماٌوظقيمظؾعؼقدماٌدلعفمععماظالسؾنيماٌرصقسنيمسؾكم
اظؾقائحماالزلقيمظؾؿقدؿماظلوبؼمسؾكمانمتؿضؿـماظؿصػقيمتقضقعمإدارةماظـوديموماظالسىماٌؿعوضدمععفموالمحيؼمظؾـوديم
ظؾؿقدؿماىدؼدمرصعمظقائحمازلقيمظؾؿقدؿماظؿوظلمإالمبعدمتؼدؼؿماظؿصػقوتماٌوظقيمظالئقيماٌؼدعيمدوبؼوًمأصقالًم.
 .5خؾؼمادؿؼرارمإداريمسيماألغدؼيمألنماظؿغقرلماٌلؿؿرمسيمإداراتماألغدؼيمؼمديمإديمحوظيمعـماظػقضكمواٌزاجقيمممم
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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َشبط جلنت االَضببط نهًىسى 3122-3121
وخطت انعًم نهًىسى 3123-3122
ً
سؼاادتمىـاايماالغضااؾوطمخاااللمعقدااؿم2011-2010مأطـاارمعااـم/34/ماجؿؿوس اوًمتوبعااًمعااـمخالظاافمذيقااعماٌلااوبؼوتم
وماظؾطااقالتموممسوىااًمذيقااعماظؼضااوؼوموماظؿؼااورؼرماٌرصقساايمإظقفااوموماظاايتمراصؼااًمتؾااؽماألغشااطيميظاايموضقسفااوموم
حاادوثفومدونممتققاازمأومعقارباايمومرؾؼااًماظؾااقائحماٌعؿؿاادةمسؾااكماىؿقااعم،مومط امونمأدااوسمسؿؾاافوماظعاادلموماٌلااوواةموم
تطؾقؼماظؾقائحمسؾكماىؿقعم...م
ومطوغااًمتفاادفمعااـمذظااؽموصااقلمذيقااعماألغشااطيماٌعؿؿاادةمإديمباارماألعااونمبشااػوصقيمومعلااموظقيمأخالضقاايمومبعؿااؾم
عمدلااوتلمؼفاادفمإديمتطااقؼرماظؾعؾاايمومنوحفااومومطااونمػـااوكمبعااضماالسذلاضااوتمسؾااكمبعااضماٌااقادمسيماظالئقاايم
اظايتمطوغااًمتطؾاؼمحبااؼماظالسااؾنيمسيماظػؽاوتماظعؿرؼاايمومأغدؼايمماظدرجاايماظـوغقاايموماظـوظـايمومخوصاايماٌاودةمعـفااومحقااٌم
طوغااًمبـظاارػؿماطاادلمعااـمإعؽوغااوتفؿماٌودؼاايمإضااوصيمإديمبعااضماظعؼقبااوتماٌلااؾؽقيمحبااؼماظالسااؾنيمعااـمحقااٌمسااددم
اٌؾورؼوتماٌقضقصيمحبؼمبعضماظالسؾنيماٌكوظػنيم.مم
ظااذظؽمضوعااًماظؾفـاايمبدرامداايماظالئقاايماالغضااؾورقيموممخؾصااًمإديمتعاادؼؾمبعااضماٌااقادممبااومؼؿمـودااىمعااعمزااروفم
األغدؼاايمومإعؽوغوتفااومالسؿؿودػااومأصااقالًمومسرضاافومسؾااكماٌااممترماظلااـقيمإلضرمارػااومومتطؾقؼفااومسيماٌقدااؿماظؼااودمم،سؾؿ ا ًوم
باالنماظؾفـاايمرؾؾااًمعااـمذيقااعماألغدؼاايماظرؼوضااقيموماظؾفااونماظػـقاايماظػرسقاايمظؽاارةماظلااؾيمبوحملوصظااوتمبنبااداءماظاارأيموم
اٌالحظااوتموماٌؼذلحااوتمحااقلماظالئقاايماالغضااؾورقيمظؾؿقدااؿماٌوضاالمعااـمخاااللمطؿااىمومبالشااوتماالهااودماظعرباالم
اظلااقريمظؽاارةماظلااؾيمذواتماألرضااومم1048موم1050متااورؼخم2011/10/27مومظؽااـمظااـمتؿؾؼااكماظؾفـاايمظؿورخياافمايم
ردمعااـمضؾااؾماىفااوتماٌعـقاايم،موماظؾفـاايمجااوػزةمدائؿ اوًمألؼاايمعؼذلحااوتمإضااوصقيمتراػااومصوسؾاايمومعػقاادةمومتلااوػؿمسيم
تطؾقؼماظعداظيمومايؼمومتؿـودىمععمزروفماألغدؼيموماظالسؾنيممبكؿؾػمصؽوتفؿمومدرجوتفؿ.
ً
ً
ً
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انالئحـــت االَضبــــبطيـــــت ملىسى 3123-3122
املادة  0ـًًًتعاريف ً:

مممممممممممممممممقؼصدًباؾمعابريًاؾماؾقةًحقنؿاًوردتًالًفذهًاؾالئوةًؽؿاًفقًؿلنًجباـبًؽؾًؿـفاًً:
ً 1ـًً 1اؾـادي :م ػقماٌمدليماالهودؼيماٌـضقؼيمهًمظقاءماالهودماظرؼوضلماظعوممواٌـؿلؾيمإديماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةم
اظلؾيمطؿوموردمسيماظـظومماظداخؾلمظالهودماظرؼوضلماظعوممرجول-مذؾوبم–مغوذؽني–مأذؾولم-ممدقداتم–مذوبوتم–مم
ممممممغوذؽوتم–مذؾالتم–مأومأيمصؽيمأخرىمؼؼرػوماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيموحلىمدرجؿفماٌصـػمبفو.م
ً 1ـًً 2اؾػرقؼ :م ؼؼصدمبفمذبؿقسيماظالسؾنيمواإلدارؼنيمواظؽقادرماظػـقيموأغصورماظػرؼؼماٌؿـؾيمظؾـوديمبنحدىمصؽوتفماٌؼررةمعـم
ضؾؾماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمواٌشورطيمبوٌلوبؼيماٌعـقي.م
ً3ً-1اؾعضــــقً:مػقمأحدمأصرادماظػرؼؼمدقاءماظالسؾنيمأوماإلدارؼنيمأوماٌدربنيمأومأغصورماظػرؼؼ.م
ً4ً-1اِؽــؿً:مػقماظشكصماٌمػؾمصـقومظؼقودةماٌؾوراةمواٌؽؾػمعـمضؾؾماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمأومإحدىمىوغفماٌكؿصيم
ً1ـًً5اُؿفقرً:مػقمذبؿقسيمأذكوصمعـؿلؾنيمأومعشفعنيمظـودمأومعـؿكىمعومؼشوركمسيمإحدىمعلوبؼوتماالهودماظعربلمم
ممممممممممممممممممماظلقريمظؽرةماظلؾيمأومعؾورؼوتمودؼيمأخرى.مممممممممممممممممممممم
ً1ـًً6أـصارًاؾػرقؼ:موػؿماظطؾقىم–ماإلداريم–ماٌعوجلم–ماظػقزؼوئلم–ماإلحصوئلم–ماٌذلجؿ.م
ً1ـًً7اؾؾهـةًاؾػـقةًاؾػرعقةًالًاحملاػظة:مػلمذبؿقسيماألذكوصماٌـؿكؾنيمسيمعممترماظؾعؾيمسيماحملوصظيموماٌؽؾػنيمبؿلقرلم
أعقر ماظؾعؾيمسيمػذهماحملوصظيموصؼماألغظؿيمواظؼقاغنيماظـوزؿيمظالهودماظرؼوضلماظعوممواظؾقائح ماٌؼررةمعـماٌممترماظعوممظؾعؾيم
طرةماظلؾيمواٌعؿقلمبفومعـمضؾؾماهودماظؾعؾي.م
ً1ـًً8اؾرمسققن:مؼؼصدمبفؿمأسضوءماهودماظؾعؾيموعراضىماٌؾوراةموممـؾقماالهودماظرؼوضلماظعوم.م
م
مماملادة  9ـمممماإلجراءات االنضباطية بحق اللجان الفنية الفرعية في المحافظة :مم
م ؼؾغكماسؿؿودمطؾمىـيمعـمىونماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمحولمزبوظػؿفومدقوديماهودماظؾعؾيموسيمايوالتم
اظؿوظقي:مممم
 1ً -2مادبوذمإجراءاتمزبوظػيمظألغظؿيمواظؼقاغنيماٌعؿقلمبفومسيمظقائحماالهودماظعربلماظلقري مظؽرةماظلؾيموماظيتمدبوظػم
دقوديماالهودماظرؼوضلماظعوم.م
 2ً -2م تؽؾقػمأيمسضقمأومحؽؿمشرلمعمػؾمأومععوضىمأومشرلمععؿؿدمسيمضقودةمأيمغشوطمؼؿعؾؼمبؽرةماظلؾيمدونماخذمعقاصؼيم
االهودمماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي.م
3- 1معصودضؿفومسؾكماظؽشقفمشرلماظـظوعقيماٌرصقسيمعـمضؾؾماألغدؼيمدقاءماظؽشقفماٌزورةمأوماٌكوظػيمظؾؿعؾقؿوتماظـوزؿي.م
م
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ًًاملادة  3ـًًًًاإلجراءات االنضباطية بحق النادي المنتدب ً:

1-3مؼؾغكماسؿؿودماغؿلوبماظـوديموؼشطىمعـمضققدماالهودموهررمطشقفمالسؾقفموالسؾوتفمىؿقعماظػؽوتمععمسدمماظلؿوحمم

ممممممشلؿمبوظؾعىمععمغوديمآخرمظـػسماٌقدؿمسيمايوالتماظؿوظقي:م
1-1-3مطؾمغوديمؼـضؿمإديمعمدليمأومتـظقؿمؼؿعؾؼمبوظؾعؾيمشرلماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي.م
2-1-3ماظـوديماظذيمالمؼشوركمسيمأيمصؽيمعـماٌلوبؼوتماظرزلقيمبؽوصيمصؽوتفماٌؼررةمعـمضؾؾماالهودماظرؼوضلماظعوممأومم
ًًًًًًًًًًاالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم.م
2-3مممقغرمًاظـوديمبدصعًؿلؾغًً/300000/ثالمثائةًأؾػًؾريةًدقرقةمظؾدرجيماألوديموم/م/150000معوئيمومزيلقنمأظػمم
ًًًًًًًًًظرلةمدقرؼيمظؾدرجيماظـوغقيمو/م75000م/مزيليمومدؾعقنمأظػمظرلةمدقرؼيمظؾدرجيماظـوظـيمسيماِاالتًاؾماؾقةً:م
1-2-3مإذاماغؿقؾمظؼؾومأومصػيمالمحيؿؾفومأومعـقفومظؾػرؼؼماظزائرمبؼصدماظدسوؼيمأومأليمدؾىمآخر.م
2-2-3مإذامأسطكمٌؾوراةمؼؼقؿفومصػيمدبوظػماظؿعرؼػمايؼقؼلمشلو.م
3-2-3مإذامطؾػمبوظؿقؽقؿمسيماٌؾورؼوتماظرزلقيمواظقدؼيماًورجقيمعـمالمحيؿؾمإجوزةمععؿؿدةمعـماالهودماظعربلماظلقريمم
ًًًًًًًًًًظؽرةماظلؾيمأومملمتؽـمتلؿقؿفمصودرةمعـماظؾفـيماٌكؿصي.م
 3ً -3مخيلرماظـوديماٌ ؾوراةماٌكوظػمبفوموميـحمسالعيماظصػرمومتػرضمحبؼفماظغراعيماٌوظقيموظقمماطؿشػًماٌكوظػيمبعدمصذلةم
زعـقيمضؿـماٌقدؿماظقاحد،مومميـحمسالعيماظصػرمموؼدصعمشراعيمعوظقيمضدرػوم(م50000م)مزيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيم
اظدرجيماألوديموم/30000/مثالثقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيموم/25000/مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيم
ألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم.م
1-3-3مإذامأذركمالسؾومشرلمعقضعمسؾكمطشػف.م
2-3-3مإذامأذركمالسؾومعقضقصو.م
3-3-3مإذامأذركمالسؾوموووزماظلـماٌؼررةمظؾػؽي.م
4-3-3مإذامأذركمالسؾومعـؿقالمازلومعلؿعورا.م
5-3-3مإذامثؾًمأيمخؾؾمسيمأوراضفماظـؾقتقيماٌؼدعيمظالهودم.
4-3مذيقعماٌكوظػوتماٌذطقرةمسيماظػؼرةم(م3-3م)إذاموضعمأحداػومسيماظؾطقالتمأوماظدوراتماظرزلقيماظيتمتـظؿمبطرؼؼيماظؿفؿعم
أوماظدوريمأومبليمأدؾقبمآخرم،مخيلرماظػرؼؼمطوصيماٌؾورؼوتماظيتماذذلكمصقفوماظالسىماٌكوظػمواظيتممتماالسذلاضم
صقفو معـمضؾؾماحدماألغدؼيمععمدصعماظغراعيماٌوظقيمٌرةمواحدةمصؼطم،مومؼعقدمظالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمصرضماظعؼقبيم
ذاتفومسيمحولماطؿشوصفماٌكوظػيمدونموجقدماسذلاضم
5ً-3مإذامتؽررتمإحدىماٌكوظػوتماظقاردةمسيماظػؼرةم(م3-3م)مسيماٌقدؿماظقاحدمتضوسػماظعؼقبي،موسيماٌرةماظـوظـيمؼفؾطماظـوديمم
ممممممإديماظدرجيماألخرلةمسيمتصـقػمدرجوتماظدوريم،مومإذامطونماظـوديمعـمأغدؼيماظدرجيماظـوظـيمؼقضػماظـوديمٌدةمدـي.م
6- 2متلؼطمطوصيماٌكوظػوتماظػـقيمواٌوظقيماظيتمملمؼؿكذمبفومضراراتمأومملمؼؿؿمتؼدؼؿمتؼورؼرمبفومأوماسذلاضوتمععماغؿفوءم
ًًًاٌقدؿماظذيمارتؽؾًمصقفماٌكوظػيم.م
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م
7- 3ممالمتـطؾؼمأحؽومماٌودةماظلوبؼيمسؾكماٌكوظػوتماٌلؾؽقيمواالغضؾورقيماظقاجىمادبوذػومحبؼماظالسؾنيمواٌدربنيمم
ًًًًواإلدارؼنيموايؽومماٌكوظػني.م
8- 4ماظـوديماٌضقػم(اؾذيًتؼامًعؾكًأرضفًاْلاراةً-قرتديًاؾؾلاسًاؾػاتحًاألبقضً)مأوماظذيمؼردمازلفمأوالمسيمجدولمممم
ًًًًاٌؾورؼوتمعلمولمسـمايؽوممواٌراضىمواظـوديماظضقػمحؿكمخروجفؿمعـمعدؼـيماظـوديماٌضقػم،موسيمحولمتعرضفؿمم
مممحملووظيماسؿداءمأومحدوثمأيمعؽروهمسؾقفمأنمؼلؿعنيموؼمعـمايؿوؼيمعـمضؾؾمسـوصرمحػظماظـظوم.موتطؾؼمحبؼماظـوديمم
مماظعؼقبيماظؿوظقيمسيمحولمتعرضماٌذطقرؼـمأسالهمحملووظيماسؿداءمأومتففؿمبوظشؿؿمأومحدوثمأيمعؽروه:م
1-8-3مؼدصعمشراعيمعوظقيمضدرػوم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةمبوإلضوصيمإديمضقؿيماألضرارماظيتمأصوبًماظػرؼؼماٌـؿؼؾمم
ًًًًًًًًًًوسيمحولمسدمماظؿلدؼدمميـعمعـمظعىماٌؾوراةماظؿوظقي.م
2-8-3مإضوعيمأربعمعؾورؼوتمبدونمذيفقرم.مم
3-8-3مسيمحولماظؿؽرارمخاللماٌقدؿمتضوسػماظعؼقبي.م
ً 9-3المحيؼمظؾفؿفقرم(ذىصًأوًعدةًأذىاص) مأنمؼؿقجفقامبفؿوصوتمتللءموممتسماظػرؼؼماآلخرموايؽوممواٌراضىمأوم
ػؿوصوتمتـولمالسؾومأومازلفمأومشرلمذظؽم،موطذظؽمػؿوصوتمتـولماظرزلقنيمسيماظؾعؾيمأوماالهودماظرؼوضلماظعوممدقاءمبشؽؾم
عؾوذرمأومشرلمعؾوذرمموسيمحولمهؼؼماظشؿؿمأومضذفمأرضماٌؾعىمتطؾؼمحبؼماظـوديماٌكوظػماإلجراءاتماظؿوظقي:م
1-9-3مالًاْرةًاألوىلمتقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمعلفؾمظؾػرؼؼماٌكوظػمعـمضؾؾمأحدمحؽومماظلوحيمأوماٌراضىمأومطالػؿومومم
مممممممممؼغرمماظػرؼؼماٌكوظػمشراعيمعوظقيمضدرػوم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماألوديموم/30000/مم
مممممممممثالثقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيموم/25000/مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمومم
مممممممممإضوعيمعؾوراتفماظؿوظقيموظـػسماظػؽيمبدونمذيفقرمثؿمتلؿلغػماٌؾوراة.مم
2-9-3مالًاْرةًاؾناـقةمتقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمعلفؾمثوغلمظؾػرؼؼماٌكوظػموؼغرمماظـوديماٌكوظػمشراعيمعوظقاايمم
ًًًًًًًًًًًضااادرػاااوم()100000ؿائةًأؾػًؾريةًدقرقةمألغدؼيماظدرجيماألوديموم60000/م/مومدؿقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيمم
مممممممماظدرجيماظـوغقيم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيموموؼعوضىماظـوديماٌكوظػمبنضوعيمعؾوراتنيمم
ممممممممبدونمذيفقرمسؾكمأرضفموظـػسماظػؽي ثؿمتلؿلغػماٌؾوراةم.م
3-9-3مالًاْرةًاؾناؾنةمتقضػماٌؾوراةموؼغرمماظـوديماٌكوظػممبؾؾغممضدرػو(ً)150000ؿائةًومخيقنًًأؾػًؾريةًدقرقةمم
ممممممممألغدؼيماظدرجيماألوديموم90000/م/مومتلعقنمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيموم/م/75000مزيليمومدؾعقنمم
مممممممأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيمموميـحماظػرؼؼماٌضقػمعفؾيمثالثقنمدضقؼيمإلخالءماظصوظيمعـماىؿفقرموماظؿعوونمم
مممممممععمرجولمحػظماظـظوممضؾؾمادؿؽؿولماٌؾوراةمومسيمحولمتعذرمذظؽمتقضػماٌؾوراةموتلؿؽؿؾماظدضوئؼماٌؿؾؼقيممسيمعقسدمالحؼمم
مممممممبدونمذيفقرمحيددمعـمضؾؾماهودماظؾعؾيموؼغرمماظػرؼؼماٌضقػمبلجقرموماغؿؼولموإضوعيماظػرؼؼماظضقػموايؽوممم
ممممممواٌراضؾنيمومتؼومماٌؾورؼوتماألربعماظؿوظقيمسؾكمأرضفمظـػسماظػؽيمبدونمذيفقرم.م
م
م
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4-9-3مسيمحولمضقومماٌـؿلؾنيمإديماظـوديمأومذيفقرهمبوالسؿداءمسؾكمػقؽيماظؿقؽقؿمأوماظالسؾنيمأوماإلدارؼنيمأوماظرزلقنيمعـمم
مممممممممضؾؾمذكصمأومأطـرمضؾؾمأومأثـوءمأومبعدماٌؾوراةمؼعوضىماظـوديماٌكوظػمبنضوعيم(م4م)ممأربعمعؾورؼوتمسؾكمأرضفمم
مممممممممبدونمذيفقرمموبوإلضوصيمإديمذظؽمؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػوم(ً)100000ؿائةًأؾػًؾريةًدقرقةمألغدؼيمم
ممممممممماظدرجيماألوديموم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيم()25000مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمم
ممممممممممدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم.م
5-9-3مسيمحولمحدوثماظشؿؿماظػرديمعـمضؾؾماحدمإصرادماىؿفقرمؼؿؿمإؼؼوفماٌؾوراةمعـمضؾؾمايؽؿماألولمإلخراجماٌؿلؾىمم
ممممممممعـماظصوظيمخاللمعدةمالمتؿفووزماًؿسمدضوئؼمومإذامعؿـعمسـماًروجمؼؿؿمتطؾقؼماٌودةم()1-9-3موسيمحولمتؽرارػومم
ممممممممعـمضؾؾمذكصمآخرمؼؿؿمتطؾقؼماٌقادم(2-9-3مم)م(م3-9-3م)م
6-9-3مسيمحولمحدوثماظشؿؿماىؿوسلمبعدمغفوؼيماٌؾوراةمومضؾؾمعغودرةماٌراضىمومايؽوممألرضماظصوظيمؼغرمماظـوديماظذيمم
مممممممممضوممذيفقرهمبوظشؿؿممبؾؾغمومضدرهم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماألوديموم/30000/مثالثقنمم
ممممممممأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيموم/25000/مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيماظـوظـيم.م
7-9-3مذيقعماظعؼقبوتماٌودؼيماظصودرةمحبؼماظػؽوتماظعؿرؼيماٌوظقيمىؿقعماألغدؼيمبؽوصيمدرجوتفومؼذلتىمسؾقفوم%50معـمم
مممممممماظعؼقبوتماٌوظقيماٌؼررةمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيم.م
3م–م10ممهرؼرمطشقفمطالًمعـم:مم
:1-10-3السيبماألغدؼيمظؾػؽيماظيتمملمتشوركمسيمبطقالتماظػؽوتمععمسؼقبيمعوظقاايموشاااراعيمعوظقااااايمضدرػومً
ًًًًًًًًًًًً()100000ؿائةًأؾػًؾريةًدقرقةمألغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمواظلقداتمومػؾقطماظػؽيمظؾدرجيماألخرلةمً.
:2-10-3السيبماظػؽيمومشراعيمعوظقيمضدرػوم(ًً)ً50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةمظؾدرجيماظـوغقيموػؾقطماظػؽيمظؾدرجيمم
مممممممممماألخرلةمألغدؼيماظدرجيماظـوغقيمظؾرجولمواظلقداتمواظػؽوتماظعؿرؼيم.ممممم
3-10-3م:السيبماظػؽيماظـوديمعـماظدرجيماظـوظـيمظؾرجولمواظلقداتموشراعيمعوظقي()50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرؼيمومم
مممممممممممحرعوغفمعـماٌشورطيمسيماٌقدؿماظؼودمم.مممم
11-3مسيمحولموجقدمأضرارمعودؼيمبعدمغفوؼيمطؾمعؾوراةمؼؾؿزمماظـوديماظذيمطونمذيفقرهمدؾىمسيمػذهماإلضرارمبؽوصيماظؽؾػيمم
ممممممماظـوذييمسـمإصالحمػذهماٌـشلةممم
املادة-4ماإلجراءات االنضباطية بحق الفريق المنتدب:م

ً1-4ؼفؾطماظـوديمسيماظػؽيماظيتمثؾًمتقارمػوم صقفومإديماظدرجيماألخرلةمومؼعوضىمطؾمعـمثؾًماذذلاطفمبوظؿقارممبؼصدماظؿلثرلم
سؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتمبوظؿقضقػمٌدةمعقزلنيمسـماظؾعىمومتغرميف(ًً)ً50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةم.م
ً2-ً4سيمحولمىقءمصرؼؼمعومإديماظؾعىماظلؾيبمتقضػماٌؾوراةموؼدونمإغذارمخطلمسؾكماظػرؼؼماٌكوظػموتؿوبعماٌؾوراةمموسيمحوظيمم

مممممم اإلصرار مسؾك ماظؾعى ماظلؾيب متقضػ ماٌؾوراة موؼغرم ماظػرؼؼ ماٌكوظػ مشراعي معوظقي مضدرػو ً(ً )50000مخيقن ًأؾػ ًؾريةً
دقرقةًًوخيلرماظػرؼؼماٌؾوراةموميـحمسالعيماظصػرموميـحماظػرؼؼماآلخرمغؼوطماظػقزمسيماٌؾوراةم،موؼعؿدلمصوئزامسيماٌؾوراةم
بـؿقفاايم(ً ً)0ً –ً 20وؼعوضىماٌدربمأمواإلداريمأومطالػؿومبعدمماٌشورطيمععمصرؼؼفؿومدًمعؾورؼوتمرزلقيمعؿؿوظقيم
وبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيمومودؼيمموظؽوصيماظػؽوتًًًًًًًً.م
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ً3-4ؼؾؿزممطؾمصرؼؼمسـدمطؾمعؾوراةمبورتداءماظؾؾوسماٌقحدم،مصنذاموردمازلفمسيمجدولماٌؾورؼوتمأوالمتقجىمسؾقفمارتداءمم
ًًًًًًًاظؾؾوسماظػوتحمومإذاموردمازلفمثوغقومارتدىماظؾؾوسماظغوعؼم.م
ً4-4سيمحولمسدمماطؿؿولماظػرؼؼمأوموجقدمالسؾنيمعـمصؽيمأخرىمدونمايدماألدغكمخاللماٌقدؿمؼطؾؼمعومؼؾلً:
ً1-4-4قعاؼبًالًاْرةًاألوىلًخبلورةماٌؾوراةمإذامطونمصوئزاموميـحمغؼطيماًلورةمأعومإذامطونمخودرامظؾؿؾوراةمصقؿـحمغؼطيماظصػرً.

ً2-4-4قعاؼبًالًاْرةًاؾناـقةًخبلورةماٌؾوراةمإذامطونمصوئزامبوإلضوصيمإديمشراعيمعوظقيمومضدرػوم()10000مسشرةمآالفمظرلةمم
ًًًًًًًًًًًدقرؼيمأعومإذامطونمخودراًمظؾؿؾوراةمصقؿـحمسالعيماظصػرًػقغرمً(ً)15000مخيةًعشرًأؾػًؾريةًدقرقةً.م
ً3-4-4الًاْرةًاؾناؾنةًؼعؿدلماظػرؼؼماٌكوظػمعـلقؾومعـماٌلوبؼيموؼشطىمعومظفموعومسؾقفموؼفؾطمإديماظدرجيماألخرلةمبؿورؼخمم
ممممممممممارتؽوبماٌكوظػيموؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػو((ًً))25000مخيةًعشرونًًأؾػًؾريةًدقرقةً.
ً4-4-4إذامتلخرماظػرؼؼمبؽوعؾفمسـماظقصقلماديمارضماٌؾعىً(ً)15دضقؼيمسـماٌقسدماحملددمحلىمعومغصمسؾقفمضوغقنمطرةمم
مممممممممماظلؾيمصوغفمؼعؿدلمخودرامظؿؾؽماٌؾوراةموميـحمغؼطيماظصػرموسيمحولمضؾقلماالهودماظعذرمتعودماٌؾوراةم0وؼدصعمغوديمم
مممممممممماظػرؼؼماٌؿلخرمأجقرماٌراضؾيمواظؿقؽقؿ.وػذامؼـطؾؼمسؾكماظػرؼؼماٌـؿؼؾم،مأعوماظػرؼؼماٌؼقؿمخيلرماٌؾوراةموميـحمسالعيمم
ًًًًًًًًًًً(ًاؾصػرً)ًوؼؿقؿؾمغػؼوتماظؿقؽقؿمواٌراضؾيًً.
ً5-4-4تؿكذمحبؼماظػرؼؼماٌـلقىماإلجراءاتماظؿوظقيً:
ً1-5-4-4قعطلًؿراؼبًاْلاراةًواِؽؿًاألولًؿفؾةًؿدتفاًدؼقؼمنًْمابعةًاؾؾعبًاوًبدءًاؾؾعبًوإذاًملًقيمؿرًاؾؾعبًً
ًًًًًًًًًًًًًًقعمربًاؾػرقؼًخادراًؾؾؿلاراةًوميـحًـؼطةًاؾصػرًوقغرمًاؾػرقؼًاْىاؾػًغراؿةًؿاؾقةًؼدرفاً()100000ؿائةًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًأؾػًؾريةًدقرقةًْـمىبًاؾـاديًؾؾرجالًو(ً)50000مخيقنًآؾػًؾريةًدقرقةًْـمىبًاؾـاديًؾؾيقداتًوًً
ًًًًًًًًًًًًً(ً)25000مخسًوعشرونًأؾػًؾريةًدقرقةًؾػكةًاؾشلابًًوً(ً)ً15000مخيةًعشرًأؾػًؾريةًدقرقةًؾلاؼلًً
ًًًًًًًًًًًًًاؾػكاتًبادإضاػةًإىلًؿعاؼلةًاْيلبًدـةًؽاؿؾةًً.
ً2-5ً-4-4الًحاؾةًتؽرارًاالؿمـاعًعـًاؾؾعبًأوًاالـيوابًالًاْقدؿًاؾقاحدًؾـػسًاؾػكةًؿـًـادًواحدًتشطبًؽاػةًـؼاطًً
ًًًًًًًًًًًًًًاؾػكةًًؿاًؾفًوؿاًعؾقفًوقفلطًؾؾدرجةًاألخريةًوٍررًؽشقفًاؾػكةًً.
ً3-5-4-4والًحالًؽقـفًؿـًأـدقةًاؾدرجةًاؾناؾنةًػاـفًقغرمًالؾغًوؿؼدارهً(ًً)ً50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًًً.
ًً4-5-4-4الًحالًاالـيوابًواؾعقدةًإىلًاْؾعبًقعؾـًعـًخطلًػينًعؾكًاْدربًوتغرقؿًاؾـاديًًؿلؾغًوؼــــدرهً
ًًًًًًًًًًًًً(ًً)ً25000مخسًوًعشرونًأؾػًؾريةًدقرقةً
ً5-4الًحالًتغقبًاؾػرقؼًعـًأيًؿلاراةًرمسقةًالًؿرحؾةًاؾذفابًقغرمً(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًأؿاًاذاًؽانًً
ًًًًًًًًاؾمغقبًعـًؿلاراةًالًؿرحؾةًادإقابًقغرمًاؾـاديًالؾغً(ً)ً150000ؿائةًومخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًوقفلطًاىلًًًً
ًًًًًًًًاؾدرجةًاألخريةًً،وإذاًؽانًؿـًاؾدرجةًاؾناؾنةًرجالًأوًدقداتًقغرمًالؾغً(ًً)ً50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًً
ًًًًًًًوالًقشاركًالًاْقدؿًاؾؼادمًإالًالًحالًتيدقدًاؾغراؿةًًً.
ً 6-4قغرمًاؾػرقؼًغراؿةًؿاؾقةًؼدرفاً(ًً)20000عشرونًأؾػًدقرقةًالًحالًتقاجدًاحدًاألعضاءًاْعاؼلنًاٍادقاًًؼلؾً
اـمفاءًؿدةًعؼقبمفًعؾكًارضًاْؾعبًأوًؿؼعدًاؾػرقؼًإثـاءًاْلاراةًً.
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املادة  5ـًاإلجراءات االنضباطية بحق العضو المنتدب (الالعب و المدرب والجكاز اإلداري كامـالً ) :

1-5مؼقضػماظالسىمدؾعيمعؾورؼوتمعؿؿوظقيمرزلقيمسـماظؾعىموسيماظدوريموماظؽلسمسيمحولمرصضفماٌشورطيمسيماٌـؿكىماظقرينمم

مممممبدونمسذرمعشروعمؼؼؾؾفماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم((موالمتلؿؾدلمػذهماظعؼقبيمبغراعيمعوظقيم))ععمدصعمشراعيم
عوظقيمعؼدارػوم(م 75000م)مزيليمومدؾعقن مأظػمظرلةمدقرؼيمومحلؿمرواتؾفمٌدةمذفرؼـمععمهقؼؾم%50معـمرواتؾفم
احمللقعيمظدىمغودؼفمإديماهودماؾؾعلةم
 2-5مؼقضػ م اظالسى مسـ ماظؾعى مدً معؾورؼوت مرزلقي موبوإلضوصي مإدي مذظؽ معو مؼؿكؾؾفو معـ معؾورؼوت مرزلقي موحؾقي موظؽوصيم
اظػؽوت،مسيمحولمتففؿفمبوظشؿؿمععمربووظيماالسؿداءمسؾكمايؽؿمأوماظرزلقنيم(دونموضقعماالسؿداءمصعال)موؼغرمماظالسىمممممممممم
(م 25000م) مزيليمومسشرون مأظػ مظرلةمدقرؼيمظؾدرجيماألوديموم/م 10000م/مسشرةمأالفمظرلةمدقرؼيمألغدؼيماظدرجيم
اظـوغقيموماظـوظـيموماظػؽوتماظعؿرؼيم.م
 3-5م ؼقضػماإلداريمأوماٌدربمأومأغصورماظػرؼؼمأومسضقمأومرئقسمذبؾسماإلدارةمسيمحولمجؾقدفمسؾكمعؼعدماظػرؼؼممبومالم
ؼؿعدىماظعددماٌـصقصمسؾقفمضوغقغقوًمومؼعوعؾمععوعؾيمأغصور ماظػرؼؼ،مدًمعؾورؼوتمرزلقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفوم
عـمعؾورؼوتمرزلقيمومودؼيموظؽوصيماظػؽوتموذظؽمسيمحوظيمتففؿفمبوظشؿؿمسؾكمايؽؿمأو ماظرزلقنيم(دونًوؼقعًاالعمداءً
ػعال) م وتضوسػماظغراعيماٌوظقيمإذامطونماٌكوظػمشرلمدقريمضؾؾموبعدموأثـوءماٌؾوراة،مأومإذامضوممبؿصرفمعـمذلغفمإثورةم
اىؿفقرموتلؾؾفمبوظشغىم،موؼغرممبوإلضوصيمإديمذظؽمشراعيمعوظقيمضدرػوم( 25000م)مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيم
وسؾكماٌراضىموايؽؿمتؼدؼؿمتؼرؼرمسـمػذهمايوظيمإديماالهودماظلقريممظؽرةماظلؾيممممممممممممممم
4-5مسيمحوظيمأخراجماظالسىمخبطلمسدمماألػؾقيمؼغرمماظـودي:م
)25000(ً1-4-5مزيسموسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونمالسؾومدقرؼوموتضوسػماظعؼقبيمإذامطونمرئقلومظؾػرؼؼمأومشرلمدقري.م

)25000(ً2-4-5مزيسموسشرونممآالفمظرلةمدقرؼيمإذامطونمإدارؼومأومعدربومأومعلوسدامظؾؿدربمأومأحدمأغصورماظػرؼؼم،مم
ًًًًًًًًًوتضوسػماظغراعيمإذامطونماٌدربمأومعلوسدماٌدربمشرلمدقري.م
 5-5م سيمحولمحدوثماالسؿداءماظػرديمصعالمسؾك ماميؽوممأومأحدماظرزلقني مضؾؾمأو مأثـوءمأومبعد ماٌؾوراةم،مؼقضػماظعضقم
اٌـؿلىماٌعؿديمٌدةمسوممطوعؾ مععماضذلاحمصصؾفمعـمعـظؿيماالهودماظرؼوضلماظعوممععمشراعيمعوظقيمعؼدارػوم(م 50000م)م
زيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيم.م
ؿالحظةم:ماظالسىماظذيمخيرجمخبطلمسدمماألػؾقيمغؿقفيمالرتؽوبفمخطلؼـمصـقنيمالمؼعوضىمبغراعيمعوظقيمأومإؼؼوفمسـماظؾعىم
6-5مؼغرمماظالسىممبؾؾغمؿائةًأؾػًؾريةًدقرقةًألـدقةًاؾدرجةًاألوىلًوًمخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًألـدقةًاؾدرجةًاؾناـقةً
وًاؾناؾنةًممسيمايوالتماظؿوظقيم:م
ً 1-6-5إذاًثلتًتقؼقعفًعؾكًؽشػنًأوًعؼدقـًخممؾػنً .،وًقعمؿدًاؾؽشػًاألولًأوًاؾعؼدًاألولًؿـًتارقخًتقؼقعفًؿـًؼلؾً
اؾالعبً.

ً2-6-5إذاماذذلكمسيمعؾوراةمرزلقيمععمصرؼؼمعـمصؽيمأضؾمعـمحدودمسؿره.م
ً3-6-5إذاماغؿقؾمازلومعلؿعورا.م
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7-5مققؼػًاؾالعبً:
ً1-7-5دًمعؾورؼوتمإذامبصؼمبوووهمأحدمايؽوممأوماظرزلقنيمأوماٌـوصلنيمأوماٌؿػرجنيموؼغرمم(م)25000مزيسموسشرونممم
ًًًًًًًًًًًأظػمظرلةمدقرؼيم.م
ًٌ2-7-5دةمدًمعؾورؼوتمإذامضوممبوالسؿداءمبوظضربمسؾكمالسىمآخرموؼغرمم(م50000م)مزيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيم.م
3-7-5مدًمعؾورؼوتمرزلقيمعؿؿوظقيمظػؽؿفماألصؾقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتمإذامعزقمم
ًًًًًًًًًًًًأؼيموثقؼيمشلومصؾيمبوٌؾوراةموؼغرمممبؾؾغم(25000م)مزيسمسشرونمأالفمظرلةمدقرؼيم...م
8-5مؼقضػماظالسىمدًمعؾورؼوتمرزلقيمعؿؿوظقيموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتم،موؼغرممم
مممممشراعيمعوظقيمضدرػوم()10000مسشرةممآالفمظرلةمدقرؼيمسيمايوالتماظؿوظقيم:مم
ً1-8-5إذامدؾؽمدؾقطومذوئـومبوظؾػظمأومايرطيمأومعومؼؿـوصكمععماألخالقماظرؼوضقيمبصػيمسوعي.م
ً2-8-5إذامضوممبلؼيمحرطيمتلؾؾًمأوأدتماديمادؿػزازماظػرؼؼماٌـوصسمأومذيفقرماظػرؼؼماٌـوصس.م
ً3-8-5إذامنؿمسـمتصرصوتماظالسىماظقاردةمسيماٌقادم(م1-8-5م)مموم(م)2-8-5موم()3-8-5معشوجرةمأومذغىمأومحودثمم
مممممممممخطرلمتضوسػماظعؼقبيمإديم()12معؾوراةم0موبوإلضوصيمإديمذظؽمؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػوم()25000زيسمم
ممممممممموسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونماظالسىمدقرؼوموم()50000مزيلقنممأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونماظالسىمشرلمدقريمم
مممممممممتطؾؼماظعؼقبيماظقاردةمسيماظػؼرةم(م-5م8م)مضؾؾمأومأثـوءمأومبعدماٌؾوراةم
9-5مؼقضػماظالسىمسـماظؾعىمآظقومعؾوراةمرزلقيمواحدة:م
ً1-9-5سـدمرردهمخبطلمسدمماألػؾقيمإذامملمؼؽـمػـوكمعومؼلؿدسلمتشدؼدماظعؼقبي.م
2ً-9-5تضوسػماظعؼقبيمإذامطونماظالسىماظذيمرردمرئقلومظؾػرؼؼم،مسـدمحدوثماظطردمومإذامملمؼؽـمػـوكمعومؼلؿدسلمتشدؼدمم
ممممممممماظعؼقبي.م

ً3-9-5ؼعوعؾماٌدربموعلوسدماٌدربمععوعؾيمرئقسماظػرؼؼ.
10-5مإذامضررمحؽؿماٌؾوراةمإخراجماحدماإلدارؼنيمأوماٌدربنيمأومعلوسديماٌدربنيمأوماحدمأغصورماظػرؼؼمخبطلمسدمماألػؾقيمم
ممممممممورصضمػمالءماًروجمإديمشرصيمتؾدؼؾماٌالبسمأوماظصوظيمبعدمعـقفؿمدضقؼؿنيمؼؿؾعماآلتل:م
ً1-10-5ؼغرمماظـوديمشراعيمعوظقيمضدرػوم(ً)50000مخيقنًأؾػًؾريةًدقرقةًععمحرعوغفمثالثمعؾورؼوتمعـمصؽؿفموعوؼؿكؾؾفو.مم
ً2-10-5تقضػماٌؾوراةموؼعؿدلماظػرؼؼمخودرامظؾؿؾوراةمدقاءمطونمصوئزاماممخودرام،موؼطؾؼماظؼوغقنماظدوظلمظؽرةماظلؾيموتعؾقؿوتمم
مممممممممماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيمحلوبمغؼوطماظػقز.م
 11-5مسيمحوظيمصرضمسؼقبيمحبؼمالسىمؼؾعىمسيمصؽيمعوموماغؿفًمعؾورؼوتمصؽؿفمومملمتـؿفلماظعؼقبي متؿققلماظعؼقبيمظؾػؽيم
األسؾكمبـػسماٌقدؿمومميؽـمادؿؾدالمسؼقبيماإلؼؼوفمبغراعيمعوظقيمضدرػوم/25000/مزيسمومسشرونماظػمظرلةمدقرؼيمسـم
طؾمعؾوراةمومؼلؿؿرمبوظعىمععماظػؽيماألسؾكم.م
ً12-5متـعماالزدواجقيمبنيماظعؿؾماإلداريمواظػينمواظؾعىموالمحيؼمأليمالسىمحيؿؾماظصػيماإلدارؼيمخاللماٌقدؿم(ًعضقًًً
ًًًًًًًجمؾسًإدارةً–ًعضقًُـةًػـقةً–ًعضقًُـةًتـػقذقةً)مبوظؾعىمععمغودؼفمحؿكموظقمملمؼعدمظفماظصػيماإلدارؼيموتعؿدلمم
مممممماظػذلةمعـمبداؼيماٌقدؿموحؿكماغؿفوئفمػلماظػذلةماظيتمالمحيؼمصقفومتعدؼؾموضعفمعـمالسىمإديمإداريمأومعـمإداريمإديمالسىم
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13-5مسيمحولمضقومماظالسىمخبؾعمضؿقصفمبشؽؾماحؿفوجلمسؾكمضراراتمايؽوممأومظإلدوءةمظؾـوديمصققرمماظالسىممثالثمم
مممممممعؾورؼوتمعـمصؽؿفموبوإلضوصيمإديمذظؽمعومؼؿكؾؾفومعـمعؾورؼوتمرزلقيموظؽوصيماظػؽوتموؼغرمماظالسىمشراعيمعوظقيمضدرػومم
ممممممم()10000مسشرةمأالفمظرلةممدقرؼيمو()20000سشرونمأظػمظرلةمدقرؼيممإذامطونماٌكوظػمشرلمدقريمأومرئقلومظؾػرؼؼ.
14-5مسيمحولمسؼقبيم(السىم–مإداريم–معدربم–معلوسدمعدربم–مأغصورماظػرؼؼم)مصالمؼلؿحمظفمبوظؿقاجدمضؿـمحرمماٌؾعىم
والمحيؼمظفمتقجقفماظػرؼؼ،موسيمحولمتقاجدهمخيلرماظـوديماٌؾوراةمم،موميـحمسالعيماظصػر.م
 15-5م سيمحولمسؼقبيمالسىمأومعدربمأومعلوسدمعدربمأومإداريمأومأحدمأغصورماظػرؼؼم،مؼقضػمسـماظـشوطماظرؼوضلمخاللم
عدةماظعؼقبيم(موظؽوصيماظػؽوتم)مطؿومتلريماظعؼقبيمإضوصيمإديمذظؽمسؾكماٌؾورؼوتماظرزلقيمواظقدؼيمظؽوصيماظػؽوتماألخرىم
مبومصقفوماظلقدات.م
–5م 16محيؼمظؾؿدربمتدوؼـمادؿمأيمالسىمأومالسؾيمشرلمعقجقدمسؾكمأرضماٌؾعىمضؾؾمبدءماٌؾوراةمموظؽـمجيىمأنمحيؼؼم
ذرطمتقاجدماظالسؾنيمسيماظؾداؼيمحلىمضرارماهودماظؾعؾيمأومالئقيماٌلوبؼوتم...م
–5م17المحيؼمظالسىماظؾعىمسيمغػسماٌقدؿمععمغودؼنيمزبؿؾػنيمإالمسيمحوالتمخوصيمؼقضقفوماهودماظؾعؾيمضؾمبداؼيماٌقدؿممم
 18-5م ؼعوضىمطؾمعـمؼـؾًماذذلاطفمبوظؿقارممبؼصدماظؿلثرلمسؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتمبوظؿقضقػمٌدةمعقدؿمواحدمصؼطمسـمممورديم
اظـشوطماظرؼوضلمومتغرميفم(م 50000م)مزيلقنماظػمظرلةمدقرؼيمدونماحؿلوبماٌقدؿماظذيممتمصقفماظؿقارممععماضذلاحم
عضوسػيماظعؼقبيمبعدماخذمعقاصؼيماٌؽؿىماظؿـػقذيمظالهودماظرؼوضلماظعوممم
املادة  6ـًًًًأحكام عامةً:م

1-6م تؿكذماإلجراءاتماالغضؾورقيمبـوءمسؾكمتؼرؼرماٌراضىموحؽومماٌؾوراةموسيمحوظيماظؿؾوؼـمبقـفؿومؼؿكذماالهودماظعربلمم

مممممممماظلقريمظؽرةماظلؾيماإلجراءماٌـودى.م
1-1-6متؿكذماإلجراءاتماظؼوغقغقيمبـوءمسؾكمتؼرؼرماٌراضىموحؽومماٌؾوراةمومأذرريماظػقدؼقمواظصقرمإنموجدت.م
 2-1-6م ؼؼقمماالهودماظلقريمظؽرةماظلؾيمبؿؽؾقػمعصقريمصقدؼقمظؿصقؼرمعؾورؼوتماظدوريماظعوممظؽرةماظلؾيمظؾرجول مومطلسم
اىؿفقرؼيمألغدؼيماظدرجيماألوديمومصوؼـؾمصقرماظلقداتموغصػمغفوئلمطلسماىؿفقرؼيمظؾرجولمواظلقداتم،مسؾكمأنمتدصعم
األغدؼيمتؽوظقػماظؿصقؼرم
2-6متصدرًادإجراءاتًاالـضلارقةًعـً:م
1-2-6ماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمظؾؿؾورؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼي.م
2-2-6ماظؾفـيماظػـقيماظػرسقيمسيماحملوصظيمظؾؿؾورؼوتماظيتمتؼوممهًمإذراصفوم
3-6متؿقؿؾماظؾفـيماٌـظؿيمظؾؽشػم(مغوديم–مىـيمصـقي-عؽؿىماظؿـظقؿماظػرسلم)معلموظقيمعضؿقنمربؿقؼوتماظؽشػمودضيمم
مممممماٌعؾقعوتماظيتمحيؿقؼفوموتؽقنماٌلموظقيمبفذاماظشؽؾمطوعؾيموتطؾؼمحبؼفؿماٌودةم(م3-3م).م
4-6مالمحيؼمظالسىمأوماٌدربمأومعلوسدماٌدربمأومأغصورماظػرؼؼماٌشورطيمسيمأؼيمعؾوراةمدونمأبرازماشلقؼيماالهودؼيماظصوييمم
ممممممممظؾؿقدؿمغػلفم،مطؿومالمجيقزمشلؿماظؿقاجدمسؾكمعؼعدماظػرؼؼ.م

81

5-6مالمحيؼمظالسيبماظػؽوتماظعؿرؼيم(مذؾوبم–مغوذؽنيم-مأذؾولم–مغوذؽوتم-ذؾالتم)ماالذذلاكمسيماٌؾورؼوتماظرزلقيمدونمم
ممممممممإبرازماشلقؼيماظشكصقيمبوإلضوصيمإديماشلقؼيماالهودؼيمحصرامبودؿــوءماٌقاظقدماظيتمحيددػوماهودماظؾعؾيمسيمطؾمسوممم
ممممممممظؾذؼـمالمحيؼمشلؿمايصقلمسؾكمػقؼيمذكصقيمصقؼدعقنمبدلماشلقؼيماظشكصقيمضقدمغػقسمعـمدائرةماألحقالماٌدغقيمم
ممممممممسؾقفمصقرةمعؾقغيمومممفقرةمبوًومتماظرزلل.م
6-6م تعؿدلماٌؾورؼوتماظيتمتؾلماظعؼقبيمحلىمجدولماٌؾورؼوتماٌعؿؿمػقماٌرجعمظؿقدؼدماٌؾورؼوتماظيتمدققضػمسـفوماظالسىم
اٌعوضىمحؿكموظقمحدثمتلجقؾمأومإسودةمظؾؿؾورؼوت،موؼطؾؼمذظؽماظقضعمسؾكماٌدربنيموعلوسدؼفؿمواإلدارؼنيموأغصورم
اظػرؼؼ.م
-6م7مخطلًعدمًاألفؾقةً:م
1-7-6مؼعوضىماظالسىماظذيمخيرجمخبطلمسدمماألػؾقيمخبروجفمعـماظصوظيمومبـعفمعـماالذذلاكمسيماٌؾوراةماظالحؼي.م
 2-7-6م وإذامتؼدمممعراضىماٌؾوراةمأومايؽؿمبؿؼرؼرمصوغفمتضوفمإديماظعؼقبيماٌذطقرةمسؼقبيماٌكوظػيماظيتمذطرتمبوظؿؼرؼرمإذامم
مممممصودقماالهودمسؾقف.م
3-7-6متطؾؼمسؼقبيماإلؼؼوفمسؾكماظػؽيماألدودقيماظيتمؼـؿؿلمإظقفوماظالسىموالمحيؼمظفماظؾعىمععماظػؽيماألسؾكم،موالمؼعؿدلمم
ممممممممممعـمسدادماظالسؾنيماٌؿؿؿنيمظـصوبماظػرؼؼمظؾػؽيماألسؾك.م
4-7-6مإذامطونمسؾكماظـوديمأنمؼؾعىمعؾوراتنيمعؿؿوظقؿنيمظػؽؿنيمزبؿؾػؿنيمصوغفمالمحيؼمشلذاماظالسىمأنمؼؾعىماٌؾوراةماظؿوظقيمم
مممممممممحؽؿوم،موسؾكماٌدربموإداريماظػرؼؼمسدممإدراجمازلفمسؾكمالئقيمتلفقؾماٌؾوراةماظيتمتؾلماٌؾوراةماظيتماخرجمصقفومم
ممممممممممخبطلمسدمماألػؾقيم،موسؾكماٌراضىماظؿـؾقفمظذظؽموإذامأصرماٌدربمأوماإلداريمسؾكمإدراجمازلفمخيلرماظػرؼؼماٌؾوراةمم
مممممممممموميـحمسالعيماظصػرموؼدصعماظػرؼؼماٌكوظػمشراعيمعوظقيمضدرػوم(م5000م)مموزيليمآالفمظرلةمدقرؼيموؼقضػماإلداريمم
مممممممممممأوماٌدربماٌؿلؾىمبذظؽمسـمعراصؼيمصرؼؼفمعؾوراتنيم...م
5-7-6مسيمحوظيمارتؽوبماظالسىمخطلمسدمماألػؾقيمسيمآخرمعؾورؼوتماظػرؼؼمبوٌقدؿمظػؽيماظرجولموماظلقداتم،متـؿؼؾمسؼقبيمم
ًًًًًًًًًًً حرعوغفمعـمعؾورؼوتماظدوريماظعوممإديمبداؼيماٌقدؿماظؿوظلمموذظؽمدقاءمععمغودؼفماألصؾلماومععمغودؼفماىدؼدمسيمحوظيمم
مممممممماغؿؼوظفماوماالدؿعوضيمسـفوممبؾؾغم/25000/مزيسمومسشرونماظػمظرلةمدقرؼيم.م
6-7-6مميـعمأيمالسىمعـماٌشورطيمعومملمؼؽـمعرتدؼوماألظؾليماظرؼوضقيماٌقحدة.م
 8-6م المجيقزمرصعمأؼيمضضقيمأعومماحملوطؿمحقلمأيمغقعمعـمأغقاعماًالصوتمبلؾىماظعالضوتماظرؼوضقيمواظؼراراتمواألسؿولم
اظيتمشلومصؾيمبوالهودمواخؿصوصوتف.مععمسدمماإلخاللمبوألحؽومماظؼوغقغقيماظعوعيمسيمأسبوءماىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼيم.م
9-6مسيمحوظيمشقوبمغودمسـمعؾوراتنيمعؿؿوظقؿنيمخاللمؼقممواحدمعـول(مأذؾولم+مغوذؽني)مؼعؿدلماظغقوبمٌؾوراتنيموظقسمممممم
ممممممٌؾوراةمواحدة.م
10-6ممسيمحوظيمدبؾػماظـوديمسـماٌشورطيمسيمعلوبؼيمطلسماىؿفقرؼيمؼؿؿمدصعمشراعيمعوظقيمضدرػو:
1-10-6م()50000زيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيممإذامطونماظػرؼؼمعـؿؼالم+مإؼؼوفماٌقدؿماظؿوظلمسيماظؽلسمم
2-10-6م()75000مزيسمودؾعقنممأظػمظرلةمدقرؼيمإذامطونماظػرؼؼمعؼقؿوم+مإؼؼوفماٌقدؿماظؿوظلمسيماظؽلسم..مم
م
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11-6مالمتعؿدلمغؿوئٍماظؾفونماظػـقيمبوحملوصظوتمىؿقعماٌؾورؼوتموظؽوصيماظػؽوتمرزلقيمإالمبعدمتلطقدػومسيمربوضرمرزلقيمعـمم
مممممممضؾؾماظؾفـيماظػـقيمسيماحملوصظيمواسؿؿودػومعـمضؾؾماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾي.م
12-6مؼعقدمإديماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمحؼم:م
1-12-6متػلرلمعقادماظالئقي.م
2-12-6متؼدؼرماإلجراءاتماظؿلدؼؾقيمحبؼماألسضوءموصؼومظؾؿكوظػيماٌرتؽؾي.م
3-12-6متؼدؼرمإجراءاتمتلدؼؾقيمضؿـمصالحقوتماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمٌكوظػوتمملمؼردمبشلغفومغصمسيمػذهمم
ممممممممممماظالئقي.

13-6محيؼمظالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمصرضماظعؼقبوتماٌـصقصمسؾقفومسيماظػؼراتماظلوبؼيماٌؿعؾؼيممبكوظػوتمم
ممممممماألغدؼيمواألسضوءمدونمأنمؼؽقنمػـوكمأيماسذلاضمعؼدممعـمأؼيمجفيموذظؽمسيمإرورمعلموظقؿفموصالحقؿفموعؿوبعؿفمم
مممممممظعؿؾفماظققعلموسيمحولمثؾقتماٌكوظػيمتطؾؼماظالئقيمحبذاصرلػو.م
14-6مإذامتؾؼكمسيمغفوؼيماٌقدؿمسؼقبيمغؼؾمعؾورؼوتمصنغفومتـؿؼؾمتؾؼوئقومإديماٌقدؿماظؿوظل.م
15-6مالمؼؾعىماظـوديماٌغرممعوظقوماٌؾوراةماظالحؼيمإالمبعدمتلدؼدماظغراعيم،موسيمحولمسدممتلدؼدػومؼعؿدلمخودرامظؾؿؾوراةممم
ممممممموؼـولمغؼطيماظصػرموتؽقنمغؿقفيماٌؾوراةم(م20م–م0م)مطؿوموتضوسػماظغراعيماٌوظقي.م
16-6متؾغكماظعؼقبوتماظقاردةمسيماظالئقيماظؿلدؼؾقيمظالسيبمأغدؼيماظدرجيماألوديمظؾرجولمصؼطموؼلؿعوضمسـفوممبومؼؾل:م
1-ً16-6م((م))200000لم.سمظؿقضقػمسومم+معؾوراتنيمرزلقؿنيمم.م
-16ً-6م2م((125000م))ملم.سمظؿقضقػم(12م)معؾوراةمم+معؾوراتنيمرزلقؿنيمم.مم
3-16ً- 4مم((م100000م))لم.سمظؿقضقػمدًمعؾورؼوتم+معؾوراةمرزلقيممععمعالحظيمعضوسػيماٌؾؾغمظالسىماألجـيبمإنموجدم.م

17-6مأجقرماظؿقؽقؿمواٌراضؾيمؼؿؿمدصعفومضؾؾمبداؼيماٌؾوراةموسيمحولمسدماظؿلدؼدمؼغرمماظـوديممبؾؾغم(م10000م)مسشرةمأالفمم
مممممممظرلةمدقرؼيمبوإلضوصيمإديمأجقرماظؿقؽقؿمواٌراضؾيماٌذلتؾيمسؾقفمسيماألوديمومالمتؼوممبعدمذظؽمأؼيمعؾوراةمظؾػرؼؼمإالمسيمم
مممممممحولمتلدؼدمواألجقرمضؾؾماٌؾوراةم،موسيمحولمسدمماظؿلدؼدمؼعطكمسالعيم(م0مم)مبوٌؾوراةم.ممممممممممم
6م18-مذيقعماظعؼقبوتماٌوظقيماٌذلتؾيمسؾكماظالسؾنيمتؼعمسؾكمسوتؼماظـوديماظذيمؼـؿؿلمظفماظالسىموتلددمسـمررؼؼماظـوديمم
ممممممممإديماهودماظؾعؾيمحصراًموالمحيؼمظالسىماٌغرممعوظقوًماٌشورطيمععمغودؼفمإالمبعدمتلدؼدماظغراعيماٌوظقيمومالمحيؼمظفمم
ممممممممايصقلمسؾكمأؼيموثقؼيمرزلقيمعـماهودماظؾعؾيمإالمبعدمتلدؼدمذيقعماظؿزاعوتفمإديماهودماظؾعؾيمم..مممممممممممم
6م–م19مسيمحولمسدممدصعماىزاءاتماٌوظقيماٌذلتؾيمسؾكماظـوديمؼقضػمإجراءمأيمعؾوراةمظـػسماظػؽيمشلذاماظـوديمضؾؾمدصعمم
مممممممممماظغراعيماٌوظقيم...ممممممم
–6م20مممالمحيؼمأليمعدربمؼعؿؾمأليمصؽيماالغؿؼولمعـمغوديمإديمغوديمآخرمخاللماٌقدؿماظقاحدمإذامثؾًمضقودتفمظػرؼؼفمم
مممممممممماألول(ماألصؾلم)مأيمعؾوراةمسيمعرحؾيماإلؼوبم
6م–م21ممالمحيؼمظؾؿدربمتدرؼىمغودؼنيمسيمعقدؿمواحدموظقمظػؽوتمزبؿؾػيمأومدرجوتمزبؿؾػيمسيمغوديماظعؿؾمسيمغوديمآخرمم
ممممممممممسيمغػسماظقضًمسيمأيمصػيمطوغًم.م
م
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–6م22ممسيمحولمضومماظـوديمبؿـؾقًمعشورطؿفمسيمعلوبؼيمخورجقيمثؿماسؿذرمبعدماظؿـؾقًمتػرضمحبؼفمشراعيمعوظقيمعؼدارػومم
مممممممم(م50000م)مزيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيمإضوصيموظؾعؼقبوتموماظغراعوتماٌوظقيماٌػروضيمحبؼفمعـمضؾؾماىفوتماٌـظؿيمم
مممممممممظؾؿلوبؼيماًورجقيم.مم
23-6مؼعؿدلمطوصيماألذكوصماٌذطقرؼـمالحؼوًم:م((مأسضوءمذبؾسمإدارةماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيم–مأسضوءمذبوظسم
إداراتماألغدؼيم– مأسضوءماظؾفونماظػـقيماظػرسقيم– ماٌدربنيم– مايؽومم– ماظالسؾني -ماإلدارؼنيم– مأغصورماظػرؼؼم))مػؿم
ععـققنمومذرطوءمسيمايػوزمومتطقؼرمظعؾيمطرةماظلؾيمسؾكماظصعقدماظػينموماٌوديموماألخالضلموماظلعلماٌلؿؿرمظدسؿمعلرلةم
اظؾعؾي مسؾك مأصضؾ موجف م ،مظذظؽ متعؿدل مطوصي ماظؿصورؼح ماإلسالعقي ماٌلقؽي مبؽوصي مأغقاسفو ماظصودرة مسـ مأي مذكص معـم
اٌذطقرؼـمدوبؼوًمحبؼم((ماالهودماظرؼوضلماظعوممومأسضوءهم– ماهودمطرةماظلؾيمومأسضوءه– ماألغدؼيماظلقرؼيممومذبوظسم
إداراتفوم–مأسضوءماظؾفونماظػـقيماظػرسقيم-مايؽومماظلقرؼنيم–ماٌدربنيم-مماظالسؾنيم–ماإلدارؼنيم–مأغصورماظػرؼؼم))مػلم
تصورؼحمهرؼضقيمعمذؼيمظؾؿصؾقيماظعوعيمدؾىمػروبماٌلؿـؿرؼـموماىؿوػرلماظرؼوضقيمسـمصوالتـومومسـماظؾعؾيمبشؽؾم
سوممسؾؿوًمانمتؾوؼـماآلراءمحؼمعشروعموماظؿعؾرلمسـفمجيىمأنمؼؽقنمضؿـماظؼـقاتماظؼوغقغقيماٌلؿقحمبفوموسيمحولمثؾقتم
ػذهماظؿصرحيوتمتؿكذماإلجراءاتماظؿوظقيم:مم
-1مالًاْرةًاألوىلمشراعيمعوظقيمومضدرػوم/م/25000مزيسمومسشرونمأظػمظرلةمدقرؼيم.م
-2مالًاْرةًاؾناـقةمشراعيمعوظقيمومضدرػوم/50000/مزيلقنمأظػمظرلةمدقرؼيمومإؼؼوصفمذفرمسـمممورديماٌفومماٌقطؾيمإظقفمم.مم
 -3مالًاْرةًاؾناؾنة مشراعيمعوظقيم/150000/معؽيمومزيلقنمأظػ مظرلةمدقرؼيمومإؼؼوصفمدـيمطوعؾيمسـمممورديمعفوعفمومميـعم
عـمدخقلماظصوالت.ممممم
- 5المحبؼمظؾؿغرعنيمعوظقوًماظقاردؼـمسيمػذهماظػؼرةمعزاوظيمغشورفؿمضؾؾمتلدؼدماظغراعيماٌوظقيماحملددةم.مً
مماملادة  7ـًًاالعتراضً:
1-7مجيقزماالسذلاضمسؾكمغؿوئٍماٌؾورؼوتماظرزلقيمٌكوظػؿفومضوغقنماظؾعؾيموغظومماٌلوبؼيموسؾكمأيمضرارمتلدؼيبمإديم:م
 1-1-7م االهود ماظعربل ماظلقريمظؽرةماظلؾي مظؾؿؾورؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمأوماظؼرارات مماظؿلدؼؾقي ماظيتم
ؼصدرػو.ممممممممممممممممممم
2-1-ًً7ماظؾفـيماظػـقيماظػرسقيمسيماحملوصظيمظؾؿؾورؼوتمواٌلوبؼوتماظيتموريمسؾكمعلؿقىماحملوصظي.م
 7م 2-مؼؿؿ مإردول ماالسذلاض مبوظدلؼد ماٌلفؾ مأو ماظػوطس مخالل م( م 48م) مدوسي معـ ماغؿفوء ماٌؾوراة موجيقز ماسؿؿود ماشلقاتػمم
اٌلفؾيمسيممػذاماجملولمأصقالً.مممممممممممممممممممم
7م3-مؼرصؼمبوالسذلاضمردؿمتلعقينموضدرهم(م2000م)مظرلةمدقرؼيمالمشرلمؼعودمإديماٌعذلضمإذامصدرماظؼرارمظصويف.ممممممم
 7م 4-مال مؼمخذ مبوالسذلاض مإال مبعد ماظؿقضقع معـ مضؾؾ مرئقس ماظػرؼؼ ماٌعذلض مسؾك مصققػي ماظؿلفقؾ م ،م مذرؼطي مان مؼؽقنمم
اظؿقضقعمسؾكماالسذلاضمبعدماٌؾوراةمعؾوذرةموضؾؾمتقزؼعمأوراقماظؿلفقؾموصقؿو مسدامذظؽمالمؼمخذمبوالسذلاضمعفؿومطوغًم
األدؾوبم،موسؾكماظػرؼؼماٌعذلضمرصعماالسذلاضمععمرزلفمإديماهودماظؾعؾيممخاللمعدةمالمتؿفووزم(م 48م)مدوسيموسدام
ذظؽمؼرصضماالسذلاض.مممممممممم
مممم
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ممماملادة  8ـم االدتئناف:م
1-8مؼردؾماالدؿؽـوفمبؽؿوبمعلفؾمسيماظدلؼدماٌضؿقنمخاللمم(م15م)مؼقعومعـمتورؼخماظؾالغ.م
2-8مؼرصؼماالدؿؽـوفمبردؿمتلعقينموضدرهمم(م5000م)مظرلةمدقرؼيممالمشرلموؼعودمإديماٌلؿلغػمإذامصدرماظؼرارمظصويف.م
3-8مضرارماالهودماظعربلماظلقريمظؽرةماظلؾيمسيماالسذلاضمأالدؿؽـوسيمضطعلمالمرجقعمصقف.مم
املادة - 9ممالطعن:ممم
مممممممجيقزماظطعـمسيماظؼراراتماالدؿؽـوصقيماظصودرةمسـماالهودماظعربلماظلقريممظؽرةماظلؾيمإديماٌؽؿىماظؿـػقذي.م
ممم املادة -00

ممممممممممؼعؿؾمبفذهماظالئقيماسؿؾورامعـمبداؼيمعقدؿممم(ًً)ًً2012ًًً-ًً2011مموعلؿؿرةمظؾؿقادؿماظالحؼايم.م
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خطت عًم االحتبد انقبديت ملىسى 3123-3122
ً
-1متـػقذمضراراتماٌممترماظلـقيمأومذبؾسمظؾعؾيمظؾؿقدؿماظؼودمم.م
-2معؿوبعيماإلجراءاتماظػـقيموماظؿـظقؿقيمظؾعؿؾمسؾكمغشرمومتطقؼرمظعؾيمطرةماظلؾيمسيمطوصيمربوصظوتماظؼطرموردؿماظلقودوتم
اٌالئؿيمظؿقدقعمومغشرمضوسدةماظؾعىمحلىماإلعؽوغقوتماٌؿوحيم.م
 -3م اظؾدءمبؿػعقؾماالغذلغقًموماٌقضعماالظؽذلوغلمظؾؿقاصؾمععمذيقعمصروعماالهودماظرؼوضلماظعومموماظؾفونماظػـقيماظػرسقيموم
األغدؼيماظرؼوضقيمبلدرعموضًمممؽـم.م
 -4ماالػؿؿوممبؼوسدةماظصغورموماظصغرلاتمومذظؽمبندخولمومتعؿقؿمظعؾيماٌقينمبودؽًمبشؽؾمإظزاعلمومإضوعيمعفرجوغوتمسؾكم
علؿقىماحملوصظيموماسؿؿودمعفرجونمعرطزيمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيم.مم
-5ماالػؿؿوممسيمغظومماالحذلافموماٌؿوبعيمايؼقؼقيمظفمبشؽؾمدضقؼم.م
-6م االػؿؿوممسيمصؽيماظشؾالتمتدرجيقوًمسؾكمعلؿقىماحملوصظيمومعـمثؿمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمعـماجؾمتقدقعمرضعيمضوسدةم
اإلغوث.م
-7ماظعؿؾمسؾكمتطؾقؼمسؼقدمظػؽيماإلغوثمعـماجؾمايػوزمسؾكمحؼقضفـمومحؼققماظـوديمومتـظقؿماظعالضيمبشؽؾمسومم.مم
-8معؿوبعيمسؿؾمىـيماٌدربنيماٌرطزؼيمبؿؽؾقػماٌدربنيماٌؿقزؼـمسيماظؼطرمظزؼورةماحملوصظوتموماإلذرافمسؾكماٌراطزماظؿدرؼؾقيم
ومسؿؾمدوراتمتدرؼؾقيمظؿقدقعمضوسدةماٌدربنيمسؾكمعلؿقىماحملوصظوتموماٌـورؼم.م
-9ماظعؿؾمسؾكمتلعنيمدالتمعقينمبودؽًمإديمذيقعماحملوصظوتمسـمررؼؼماٌؽؿىماظؿـػقذيمظؾؿلوػؿيمسيمغشرمػذهماظؾعؾي.م
 -10ماسؿؿودماظـفٍماظؿشورطلمع/طمسؼدماجؿؿوسوتمظالهودمعع مذبوظسمإدارةماألغدؼيموماظؾفونماظػـقيمبشؽؾمدوريمسيمطوصيم
احملوصظوتمظدراديمواضعماظؾعؾيموماظصعقبوتماظيتمتعوغلمعـفومووضعمايؾقلمظؿفووزمعشوطؾفوم.م
 -11م ضقوممىـيمايؽوممبؿلػقؾمايؽوممبؽوصيماظػؽوتمعرطزؼوًمسؾكمعلؿقىماحملوصظوتمووضعفؿمهًمغظومماظػقصماظدوريم
ضؿـماألدسماٌعؿؿدةمسوٌقوًمومادؿؾعودمشرلماٌؾؿزمموماظذيمالمحيؼؼماظشروط.م
 -12مإسداد معـؿكؾوتمدائؿيم(مرجولم– مغوذؽنيم– مدقداتم– مغوذؽوتم)مومتؽؾقػماألجفزة ماظػـقيموماإلدارات ماًوصيمبؽؾم
عـؿكىموماٌؿوبعيموماالدؿؿرارؼيمشلذهماٌـؿكؾوتمرقالماظعومم.م
-13ماٌشورطيمسيماظؾطقالتماظعربقيموماألدققؼيموشربمآدقومظؾؿـؿكؾوتماظقرـقيموماألغدؼيمومأدراجفومضؿـمخطيمسؿؾماالهودم
ظعومم2011م.مم
-14ماظؿؼقدمبوظؾقائحماظداخؾقيموماالغضؾورقيمبدضيموماظؿشددمسيمصرضماظعؼقبوتمظؾففوتماٌكوظػيم.مم
-15ماظؿـلقؼمععماىفوتماإلسالعقيماٌؼروءةموماٌلؿقسيموماٌرئقيمالسؿؿودمبراعٍمعؿكصصيمبؿطقؼرمظعؾيمطرةماظلؾيم.مم
م
م
م
م
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انصعىببث انيت حىاجه برايج عًم االحتبد انسىري نكرة انسهت
ً
-1مسدمماػؿؿوممبعضمإداراتماألغدؼيمبفذهماظؾعؾيموماالغصرافمإديماالػؿؿوممبؾعؾيمطرةماظؼدمم.م
-2مسدممجوػزؼيماظصو التمبلؾىماغشغوشلومسيمايػالتموماٌفرجوغوتمومشرلػومممومؼربؽمروزغوعيماظدوريمومطذظؽمتـػقذم
صقوغيماظصوالتمخاللمصذلةماظـشوروتماظرزلقيم.مم
 -3مسدم ماػؿؿوم مبعض ماألغدؼي م مبلوسدة ماهود ماظلؾي محقول محدوث ماسذلاضوت مبعض ماظالسؾني مسؾك ماظؿقؽقؿ مو مذغىم
اىؿفقرموسدممتقجقفمروابطماٌشفعنيمإديمحلـماظؿصرفموماالظؿزاممبوظؿشفقعماألخالضلمممومؼمديمإديمخؾؼمعـوصلوتم
بعقدةمسـماألجقاءماظرؼوضقيماظيتمتؿؿقزمبفومظعؾيمطرةماظلؾيم.م
-4مضعػماػؿؿوممإداراتماألغدؼيمبدلاعٍماظؿقسقيم وماٌللظيماظذلبقؼيمواألخالضقيمظالسؾنيموماىؿفقرموػذامؼمديمإديمحوالتم
اظػقضكماظيتمتشفدػومعالسؾـوم.مم
-5م سدممصوسؾقيمبعضماظؾفونماظػـقيمسيماحملوصظوتمظؾؼقوممبدورػوماظؼقوديموماظػينمسيمإسدادماألغدؼيماظلؾقؼيم.م
-6مدبقفماألغدؼيمعـماظؿقدعمبؼقاسدماظؾعؾيمخقصوًمعـمزؼودةماظـػؼوتماٌذلتؾيمسؾكماظـوديمظؼوءمذظؽمومخوصيمأغدؼيماظدرجيم
اظـوغقيموماظـوظـيمظضعػماٌردودماٌوظلمظدؼفومومسدممتقصرمعصودرمدسؿمعوظقي.م
7م–مسدممضدرةمبعضمصروعماالهودماظرؼوضلماظعوممسيماحملوصظوتمبؿغطقيماىقاغىماألعـقيمسيمعؾورؼوتماظدوريموماظؽلس.م
م-8اظصعقبيمسيمإجيودماظؽقادرماظػـقيماٌؿكصصيموماٌؿػرشيمظؿطقؼرمسؿؾماالهودمبشؽؾمسوم.مم
م
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