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  انىظاو األساسي نؼصثحمشروع 
 انثىغاز نهكراطي وأسانية مشتركح

 

مقتضياخ ػامح : انثاب األول
 

انتأسيس وانتسميح : 1انمادج 

ْٔٙ عًؼٛخ سٚبػٛخ ............ انًؾذصخ عُخ ، ٔأعبنٛت يشزشكخانجٕغبص نهكشاؿٙ ُٚظى ػظجخ 
 رغٛش ػهٛٓب  انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخخبػؼخ نهمبٌَٕ انخبص ػؼٕ ثبنغبيؼخ

: أؽكبو
 

  ََٕجش 15 )1378 عًبدٖ األٔنٗ 3 انظبدس  ثزبسٚخ 1.58.376انظٓٛش انششٚف سلى 

انًزؼهك ثؾك رأعٛظ انغًؼٛبد كًب ٔلغ رؼذٚهّ ٔرزًًّٛ؛  (1958

  انًزؼهك ثبنزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبػخ انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف 30.09انمبٌَٕ سلى 
؛ 2010 أغغـظ 24 .1931 سيؼبٌ 13ثزبسٚخ 1.10.150 سلى 

  ثزـجٛك  (2011 ََٕجش4 )1432 ر٘ انؾغخ  7 انظبدس فٙ 2.10.628 انًشعٕو سلى
 انًزؼهك ثبنزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبػخ؛ 30.09انمبٌَٕ 

  نهغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخ  ٔانمٕاٍَٛ انًُظًخاألعبعٙانُظبو .
 

انمقـر : 2انمادج 

ًٚكٍ رغٛٛشِ ثمشاس يٍ يكزت يإلزب ثذاس انشجبة ػًبنخ ؿُغخ أطٛهخ، ٔٚزؾذد يمش انؼظجخ 
، ٔٚظجؼ  انجٕغبص نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخانؾذٔد انزشاثٛخ نؼظجخششٚـخ رٕاعذ ةنؼظجخ ا

. َٓبئٛب ثؼذ يظبدلخ انًكزت انغبيؼٙ ػهّٛ يمش انؼظجخ رغٛٛش
 

انشؼار أو انرمس : 3انمادج 

شؼبسا خبطب ثٓب ٚؾزشو فٙ يغًهّ شؼبس  انجٕغبص نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخ رؾذد ػظجخ
ٔٚغت ئٌ رؼؼّ ػهٗ انًـجٕػبد ٔانًشاعالد انخبطخ ثٓب ئنٗ عبَت شؼبس . انغبيؼخ ٔسيٕصْب

.  انغبيؼخ
 :ٚزكٌٕ يٍ

  دائشرٍٛ رزٕعـًٓب ػجبسح ػظجخ انجٕغبص نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخ ٔرشعًزٓب ثبنهغخ
 LIGUE EL BOUGHAZ DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES: انفشَغٛخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ 

 صسلبء ٚزٕعـٓب خشٚـخ انًُـمخ انزشاثٛخ نؼظجخ انجٕغبص ْٕٔ شًبل انًًهكخ انًغشثٛخ دائشح 
 .ٔأٚؼب طٕسح نًزجبسٍٚٛ فٙ سٚبػخ انكشاؿٙ

 َٙغًزٍٛ رفظم انخؾ انفشَغٙ ٔانخؾ انؼشث . 
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انمىطقح انتراتيح : 4انمادج 

ؿُغخ :  انزبنٛخػًبالداللبنٛى ٔانجٕغبص نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت يشزشكخ األرؼى انًُـمخ انزشاثٛخ نؼظجخ 
 . انفُٛذق، شفشبٌٔ، انؼشائش، انمظش انكجٛش-أَغشح، رـٕاٌ، انًؼٛك-أطٛهخ، انفؾض

ًٔٚكٍ رؼذٚهٓب ثًجبدسح يٍ انًكزت انغبيؼٙ؛ 
 ارغبع أكضش فٙ َفظ انًُـمخ انزشاثٛخ ئرا كبٌ نزنك يجشس يضم أٔ ًٚكٍ أٌ رؾذس ػظجخ صبَٛخ 

ٔرنك ثشخظخ يٍ انغبيؼخ  (30-09 يٍ لب33ٌَٕانًبدح )... سلؼخ انًُـمخ ٔكضشح ػذد انغًؼٛبد
. ٔاإلداسح انًؼُٛخ

 داخم يُـمزٓب انزشاثٛخ انمشٔٚخ ٔانًذٌ انجؼٛذح ػٍ يمش انؼظجخ ثًب ٚفٕق س رؾذأًٌٔٚكٍ نهؼظجخ 
 عًؼٛبد يًبسعخ نشٚبػخ انكشاؿٙ ٔاألعبنٛت انًشزشكخ، 5 كهى ٔانزٙ ٚزٕاعذ ثٓب أكضش يٍ 30

.   ػهٗ شكم يذٚشٚبد ثزشخٛض يٍ انغبيؼخأخشٖ،رغًؼبد سٚبػٛخ 
 

انمـذج : 5انمادج 

. يذح انؼظجخ غٛش يؾذٔدح
 

انهذف : 6انمادج 

يغ يشاػبح اؽزشاو يمزؼٛبد انُظبو األعبعٙ ٔلٕاٍَٛ انغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔأعبنٛت 

: يشزشكخ، رٓذف انؼظجخ ئنٗ

 ٔ ٙو فٙ انؾذٔد انغغشافٛخ نًُـمزٓب انزشاثٛخ؛ .أ رُظٛى ٔرـٕٚش ٔيشالجخ يًبسعخ انكشاؿ

  رُظٛى انًُبفغبد ثٍٛ انغًؼٛبد انشٚبػٛخ نهكشاؿٙ ٔاألعبنٛت انًشزشكخ انزٙ ركَٕٓب؛

  ٘انغٓش ػهٗ اؽزشاو انُظبو األعبعٙ ٔاألَظًخ انغبيؼٛخ ٔرُفٛز ثشَبيظ انغٛبعخ انؼبيخ انز
و فٙ عٓزٓب؛ .أ رؾذدِ انغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔ

  ٍانًغبًْخ فٙ ركٍٕٚ انزمٍُٛٛ ٔانؾكبو، ٔرغهٛى انشٓبداد انغٕٓٚخ انًـبثمخ ٔانًشخظخ ي
و؛ .أ انغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔ

  ٘ئنٗ رؼًٛى ٔرـٕٚش يًبسعخ ثبألعبط ْذف د ا أٔ غٛشِحلبفٙأَشـخ سرُظٛى رذاسٚت أٔ أ
و فٙ انًُـمخ؛ .أ انكشاؿٙ ٔ

  انزؼبٌٔ يغ انغهـبد ٔانغًبػبد انًؾهٛخ نزمٛٛى انؾبعٛبد انٕاعت رهجٛزٓب فًٛب ٚزؼهك
. و ٔرخظٛض يٕالؼٓب.أ ثبنجُٛبد انزؾزٛخ نهكشاؿٙ ٔ

 
ػذو انتمييس  : 7انمادج 

      ٚغت أٌ ركٌٕ انؼظجخ انغٕٓٚخ نهكشاؿٙ ٔاألعبنٛت انًشزشكخ ٔأػؼبئٓب يؾبٚذٍٚ يٍ 
. انُبؽٛخ انغٛبعٛخ ٔانذُٚٛخ

ٚؾؼش ػهٗ كم ػؼٕ يٍ أػؼبء انؼظجخ طشاؽخ رؾذ ؿبئهخ انزٕلٛف أٔ انـشد أٔ انشـت، 
أ٘ ثهذ أٔ   انؼظجخ أٔئنٗعًؼٛبد سٚبػٛخ رُزًٙ  انزؾشٚغ ػهٗ انزًٛٛض أٔ ػهٗ انكشاْٛخ ػذ

شخض أٔ يغًٕػخ أشخبص ثغجت األطم انٕؿُٙ أٔ األطم االعزًبػٙ أٔ انهٌٕ أٔ انغُظ أٔ 
انٕػؼٛخ انؼبئهٛخ أٔ انؾبنخ انظؾٛخ أٔ اإلػبلخ أٔ انشأ٘ انغٛبعٙ أٔ االَزًبء انُمبثٙ أٔ ثغجت 

. االَزًبء أٔ ػذو االَزًبء انؾمٛمٙ أٔ انًفزشع نؼشق أٔ أليخ أٔ نغالنخ أٔ نذٍٚ يؼٍٛ
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 تكىيه انؼصثح: انثاب انثاوي 

 

 انتكىيه : 8انمادج 

: رزكٌٕ انؼظجخ يٍ يغًٕػخ أػؼبء َشٛـٍٛ ٔأػؼبء ششفٍٛٛ
انغًؼٛبد انشٚبػٛخ ٔانششكبد انشٚبػٛخ انًُخشؿخ فٙ ْزا انُظبو األعبعٙ : األػؼبء انُشٛـٌٕ

. و.أ ٔانمٕاٍَٛ انًُظًخ انغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ ٔ
ْى األشخبص انزارٌٕٛ أٔ انًؼٌُٕٕٚ انزٍٚ لذيٕا خذيبد نفبئذح سٚبػخ : األػؼبء انششفٌٕٛ

. و.أ انكشاؿٙ ٔ
. يٍ ؿشف انغًغ انؼبو ثُبء ػهٗ الزشاػ يٍ انًكزت انًغٛش نهؼظجخػؼٕ ششفٙ ٔرًُؼ طفخ 

 
  االوتساب وقثىل انؼضىيح: 9انمادج 

 :أٌألعم لجٕل ػؼٕٚزٓب ثبنؼظجخ  (انغًؼٛبد ٔانششكبد) ٚغت ػهٗ انٓٛئبد انشٚبػٛخ

  ركٌٕ يإعغخ ٔيغٛشح ؿجمب ألؽكبو انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔخبطخ
  ثبنزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبػخ؛30.09أؽكبو انمبٌَٕ 

 ركٌٕ يغزٕفٛخ ألداء ٔاعت اَخشاؿٓب انغُٕ٘؛ 

 ثبنُغجخ نهغًؼٛبد انشٚبػٛخ أٌ ركٌٕ يؼزًذح يٍ نذٌ انغهـخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنشٚبػخ. 
 

: ػؼٕٚزٓى ثبنؼظجخ أٌ رزٕفش فٛٓى انششٔؽ انزبنٛخ  انزارٍٛٛ ألعم لجٕلاألشخبصٚغت ػهٗ 

  ٍ؛ األلم عُخ ػهٗ 20أٌ ٚكَٕٕا ثبنغٍٛ يٍ انغ

  أٌ ٚكَٕٕا يٍ عُغٛخ يغشثٛخ ؛

  أٌ ٚزًزؼٕا ثؾمٕلٓى انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ ؛

  أٌ ركٌٕ ثـبلخ عٕاثمٓى خبنٛخ يٍ كم عبثمخ؛

 ُٕ٘أٌ ٚكَٕٕا يغزٕفٍٛ ألداء ٔاعت اَخشاؿٓى انغ. 
ٚكزغت انؼؼٕ انغذٚذ فٙ انؼظجخ ؽمٕلّ ٔٚخؼغ نالنزضايبد انًزشرجخ ػٍ ػؼٕٚزّ ثًغشد يب 

. ٚظجؼ لجٕنّ فؼهٛب
 

فقذان انؼضىيح : 10انمادج 

: رفمذ انغًؼٛخ انشٚبػٛخ ػؼٕٚزٓب فٙ انؼظجخ ثغجت

  ـ رٕلف َشبؿٓب نًذح يٕعًٍٛ سٚبػٍٛٛ يززبنٛزٍٛ؛

   ـ انؾـم؛

 ٔ ٙ؛ و.أ ـ انشـت انًؼهٍ يٍ لجم األعٓضح انًخزظخ نهغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿ

 شزغبل فٙ أشٛبء ال رغًؼ ثٓب لٕاٍَٛ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبػخ ٔانمٕاٍَٛ انغبس٘ ثٓب إلـ ا
. و.أ انؼًم ثبنغبيؼخ انًهكٛخ نهكشاؿٙ ٔ
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اإلدارج وانتسيير : ثانثاب انثال
 

اجهسج انؼصثح  : 11انمادج 

: رشزًم انؼظجخ ػهٗ األعٓضح انزبنٛخ انزٙ رغبْى فٙ ئداسرٓب ٔرغٛٛشْب

  انغًغ انؼبو؛

  انًكزـت انًذٚش٘؛

  انٓٛئبد انزأدٚجٛخ؛

  األعٓضح انًشكضٚخ .
 

  انجمغ انؼاو: 12انمادج 
تكىيه انجمغ انؼاو : انفرع األول

ْٕ أػهٗ عٓبص فٙ انؼظجخ ٔٚزكٌٕ يٍ األشخبص انًؼٍُٕٚٛ ٔاألشخبص انزارٍٛٛ ، انغًغ انؼبو
. انزٍٚ نٓى طفخ ػؼٕ َشٛؾ ثبنؼظجخ

ٚؾؼش فٙ انغًغ انؼبو ثظفخ اعزشبسٚخ األػؼبء انششفٌٕٛ ثبنؼظجخ ٔيًضم انغهـخ انؾكٕيٛخ 
. انًكهفخ ثبنشٚبػخ، ٔكزا أ٘ شخض ٚؼزجش ؽؼٕسِ ػشٔسٚب ٔيفٛذا يٍ لجم سئٛظ انؼظجخ

ًٔٚكٍ أٚؼب أٌ ٚؾؼش فٙ ْزا انغًغ انؼبو انظؾبفٌٕٛ انشٚبػٌٕٛ انًؼزًذٌٔ نٓزا انغشع 
. ٔانًذػٌٕٔ يٍ لجم سئٛظ انؼظجخ ثًب فٙ رنك انظؾفٌٕٛ انًؼزًذٌٔ

 
انتمثيم : 13انمادج 

  ًّٚضم كم عًؼٛخ أٔ ششكخ سٚبػٛخ فٙ انغًغ انؼبو سئٛغٓب ٔػؼٕ آخش يٍ انًكزت ُٚزذث
انشئٛظ سعًٛب نٓزا انغشع؛ 

  ئرا ػبق انشئٛظ ػبئك ًٚكٍ أٌ ًٚضهّ أؽذ َٕاثّ انز٘ ُٚزذة سعًٛب نٓزا انغشع ثزفٕٚغ
يظبدق ػهّٛ؛ 

  نهشئٛظ ٔؽذِ أٔ نًُذٔثّ ػُذ االلزؼبء ؽك انزظٕٚذ؛

  ٍيُذٔة أٌ ًٚضم ئال عًٛؼزّ انخبطخنمال ًٚك .
 

تكىيه انجمغ انؼاو انؼادي : انفرع انثاوي
 ـ إختصاصاخ انجمغ انؼاو انؼادي 1

  يُبلشخ انزمشٚشٍٚ األدثٙ ٔانًبنٙ نهغُخ انشٚبػٛخ انًُزٓٛخ؛

  ٙاَزخبة انشئٛظ ٔاألػؼبء اٜخشٍٚ نهًكزت ثبنالئؾخ ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب ف
ْزا انُظبو؛ 

  يُبلشخ يٛضاَٛخ انغُخ انًبنٛخ انًٕانٛخ؛

  انًظبدلخ ػهٗ األَظًخ انذاخهٛخ ٔاألَظًخ انشٚبػٛخ انغٕٓٚخ انزٙ أػذْب يكزت انؼظجخ
ٔال رذخم ْزِ األَظًخ ؽٛض انزـجٛك ئال ثؼذ يظبدلخ انغبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ 

ٔأعبنٛت يشزشكخ ػهٛٓب؛ 

 انغبيؼخ؛ ئنٗ رشفغ ٘ئثذاء االلزشاؽبد ٔانشغجبد انذ 

 فٙ عًٛغ انًغبئم انزٙ رٓى انشٚبػخ انغٕٓٚخ يغ يشاػبح االخزظبطبد انًخٕنخ سانت 
نألعٓضح انغبيؼٛخ؛ 

 يُبلشخ أ٘ يغأنخ أخشٖ يغغهخ فٙ عذٔل األػًبل. 



 5 

:  ـ إوؼقاد انجمغ انؼاو انؼادي2

  ُٙٚؼمذ انغًغ انؼبو انؼبد٘ يشح فٙ انغُخ ػُذ َٓبٚخ انجشَبيظ انغٕٓ٘ ٔانٕؿُٙ ٔرنك ف
.  ٕٚيب لجم ثذاٚخ انًٕعى انشٚبػٙ انغذٚذ30 ألظبِعم أ

  ٔٚزى رجهٛغ انذػٕاد ئنٗ األػؼبء ثٕاعـخ سعبنخ فشدٚخ ٔػٍ ؿشٚك انظؾبفخ انًكزٕثخ أ
.  ٕٚيب ػهٗ األلم15كزشَٔٙ لجم ربسٚخ اَؼمبد انغًغ انؼبو ة اإللانًشئٛخ أٔ انجشٚذ 

  يٍ ْٛئخ انُبخجٍٛ، فاٌ نى ٚزٕفش 1+ ٚغت ػهٗ انغًغ نزظؼ يذأالرّ، أٌ ٚغًغ انُظف 
ْزا انُظبة رزى دػٕح انغًغ يشح صبَٛخ ػهٗ أعبط عذٔل األػًبل َفغّ صًبَٛخ أٚبو ػهٗ 

. ٔركٌٕ يذأالرّ طؾٛؾخ يًٓب كبٌ ػذد األػؼبء انؾبػشٍٚ. األلم ثؼذ انغًغ األٔل

  ّٚشأط انغًغ انؼبو انشئٛظ أٔ َبئت انشئٛظ أٔ ػُذ غٛبثًٓب أؽذ أػؼبء انًكزت انز٘ اَزذث
. انشئٛظ نٓزا انغشع

 ٍٚرزخز لشاساد انغًغ انؼبو ثأغهجٛخ أطٕاد األػؼبء انؾبػش .

 ٚكٌٕ انزظٕٚذ عشٚب .

 ال ٚمجم انزظٕٚذ ثبنزٕكٛم أٔ ثبنًشاعهخ .
 
:  ـ جـذول األػمال نهجمغ انؼاو انؼادي3

ٚؾذد انًكزت، عذٔل األػًبل انز٘ ٚؼى الزشاؽبرّ ٔااللزشاؽبد انزٙ رٕطم ثٓب خًغخ أٚبو ػهٗ 
: األلم لجم ربسٚخ اَؼمبد انغًغ انؼبو، ٚغت أٌ ٚزؼًٍ عذٔل األػًبل ؽغت انزشرٛت اٜرٙ يب ٚهٙ

   انزؾمك يٍ انظالؽٛبد ٔرٕفش انُظبة انمبََٕٙ؛

  كهًخ انشئٛظ االفززبؽٛخ؛

  االؿالع ػهٗ يؾؼش انغًغ انؼبو انغبثك؛

  انزذأل فٙ انزمشٚشٍٚ األدثٙ ٔانًبنٙ؛

  لشاءح رمشٚش يُزذة انؾغبثبد؛

  يُبلشخ يششٔع يٛضاَٛخ انًٕعى انًٕانٙ؛

  اَزخبة أػؼبء انًكزت ثبنالئؾخ؛

 فؾض االلزشاؽبد ٔانشغجبد .
 
:  ـ مىح األصىاخ4

ـ رؾذد األطٕاد انًخٕنخ نغًؼٛبد انكشاؿٙ ٔاألعبنٛت انًشزشكخ انًكَٕخ نهغًغ انؼبو ؽغت ػذد 
فكهًب صاد ػذد انًإيٍُٛ صاد ػذد  .(يُخشؿب) يإيُب 25انًُخشؿٍٛ، طٕد ٔاؽذ ػٍ كم 

 . يشبسكخ فٙ األَشـخ انغٕٓٚخ ٔانٕؿُٛخ انشعًٛخئنٗاألطٕاد ثبإلػبفخ 
 

انجمغ انؼاو انغير انؼادي : انفرع انثانج

، انًظبدلخ ػهٗ انُظبو األعبعٙ: ُٚؼمذ انغًغ انؼبو انغٛش انؼبد٘ فٙ أ٘ ٔلذ ٔال عًٛب يٍ أعم
يغزؼغهخ أخشٖ؛  لٕاٍَٛ انًُظًخ نهؼظجخ، أٔ نًُبلشخ أ٘ لؼٛخال

رزى دػٕرّ ثًجبدسح يٍ سئٛظ انؼظجخ أٔ ثـهت يٍ صهضٙ األػؼبء انزٍٚ ٚكٌَٕٕ انغًغ انؼبو 
 يٍ األطٕاد ػهٗ األلم؛ 1+ ٔانزٍٚ ًٚضهٌٕ انُظف 

انزذأل ئال فٙ انمؼبٚب انًذسعخ فٙ عذٔل األػًبل؛  ال ٚغٕص
ال رظؼ يذأالرّ ئال ئرا ؽؼش صهضب األػؼبء انزٍٚ ًٚضهٌٕ صهضٙ األطٕاد ػهٗ األلم؛ 

ٚزخز لشاسارّ ثأغهجٛخ صهضٙ أطٕاد األػؼبء انؾبػشٍٚ؛ 
. ٚكٌٕ انزظٕٚذ عشٚب ٔال ٚمجم انزظٕٚذ ثبنزٕكٛم أٔ ثبنًشاعهخ
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مكتة انؼصثح : 14انمادج 
: ـ االختصاصاخ1

  يكزت انؼظجخ ْٕ عٓبصْب نإلداسح ٔانزذثٛش ٔانزُفٛز؛

  انًهكٛخ ُٚغك أػًبل انغًؼٛبد ٔانششكبد انشٚبػٛخ  انًُخشؿخ أٔ انًُزغجخ ئنٗ انغبيؼخ
 ٔانؼظجخ؛ و.أ نهكشاؿٙ ٔانًغشثٛخ 

  ٚؼًٍ انزذثٛش انشٚبػٙ ٔاإلداس٘ ٔانًبنٙ نهؼظجخ ٔٚؼزًذ نٓزا انغشع ػهٗ خذيبد
يؾبعت يمجٕل؛ 

  ٚمٕو ثكم ػًم يظبنؾخ فٙ أ٘ َضاع ثٍٛ انغًؼٛبد انشٚبػٛخ انًُزغجخ ئنٗ انؼظجخ؛

  ٚمٕو ثزؼٍٛٛ انًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ ٔانًبنٍٛٛ؛

  ُٚفز لشاساد انغًغ انؼبو؛

 يششٔع ثشَبيظ انؼًم ٔاإلطالؽبد انٕاعت ػشػٓب ػهٗ انغًغ انؼبو نهًظبدلخ؛ ٚٓٛئ 

  ٚؼذ يششٔع يٛضاَٛخ رغٛٛش انؼظجخ ٔٚؼشػّ ػهٗ انغًغ انؼبو نهًظبدلخ؛

  ٚغٓش ػهٗ رؾؼٛش انفشق انغٕٓٚخ؛

  ٚؼًٍ رزجغ ٔيشالجخ انًُبفغبد انغٕٓٚخ؛

  ٙٚزخز كم لشاس أٔ ئعشاء يزؼهك ثؾغٍ رذثٛش انؼظجخ يغ االؽزشاو انزبو نهُظبو األعبع
و؛ .أ. نهكشاؿٙ ٔانًهكٛخ انًغشثٛخ ٔلٕاٍَٛ انًُظًخ نهغبيؼخ 

  ٚٓٛئ يشبسٚغ لٕاٍَٛ انؼظجخ ٔٚؼشػٓب ػهٗ انغًغ انؼبو؛

  ٚهغٙ أٔ ٚؼهك أ٘ لشاس يٍ لجم نغُخ عٕٓٚخ، ٚؼزجش ػبسًا ثًظبنؼ انكشاؿٙ أٔ ٚزؼبسع
 .و.أ. نهكشاؿٙ ٔانًهكٛخ انًغشثٛخ يغ انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ انغبس٘ ثٓب انؼًم ثبنغبيؼخ 

 
انشغىر - انتذاول – االوتخاتاخ – انتكىيه  -2

 ػؼٕا ػهٗ األكضش ٚزى اَزخبثٓى فٙ انغًغ انؼبو ثبنالئؾخ،  ٔيٍ ثٍٛ 11ٚزكٌٕ يكزت انؼظجخ يٍ 
: أػؼبئّ

  انشئٛظ؛

  انُبئت األٔل نهشئٛظ؛

  انُبئت انضبَٙ نهشئٛظ؛

  انكبرت انؼبو؛

  يغبػذ انكبرت انؼبو؛

  أيٍٛ انًبل؛

  يغبػذ أيٍٛ انًبل؛

 4ٍٚيغزشبس   :
ٔرشغٛؼب نزًضهٛخ انؼُظش انُغٕ٘ ثبنًكزت انًغٛش نهؼظجخ ئدساط ػؼٍٕٚ ًٚضالٌ انُغبء ئرا أيكٍ 

 .رنك
ٚؾؼش فٙ انًكزت ثظفخ اعزشبسٚخ يًضم ػٍ انغهـخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنشٚبػخ ؿجمب ألؽكبو 

.  انغبنف انزكش30.09 يٍ انمبٌَٕ 27انًبدح 
ًٚكٍ نًكزت انؼظجخ أٌ ٚهؾك ثّ ثظفخ اعزشبسٚخ كم شخض آخش يٍ شأَّ أٌ ٚمذو خذيبد يفٛذح 

. نهكشاؿٙ

ال ًٚكٍ ألػؼبء انًكزت أنًذٚش٘ رهمٙ أ٘ أعش يمبثم انمٛبو ثًٓبيٓى ثبعزضُبء رؼٕٚؼبد أٚبو 
. انزظبْشاد ٔاألَشـخ، ٔانهمبءاد انشعًٛخ
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:  ـ مـذج االوتـذاب3

يٍ   عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح،4ُٚزخت سئٛظ انؼظجخ ػٍ ؿشٚك انزظٕٚذ ثبنالئؾخ نًذح 
. ؿشف انغًغ انؼبو ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب ثؼذِ

 عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ 4نًذٚش٘ ػٍ ؿشٚك االلزشاع ثبنالئؾخ نًذح اُٚزخت ثبلٙ أػؼبء انًكزت 
. يشح ٔاؽذح يٍ ؿشف انغًغ انؼبو نهؼظجخ ٔفك انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب ثؼذِ

 
  ـ  شروط انترشيح 4

: ًٚكٍ أٌ ُٚزخت فٙ يكزت انؼظجخ األشخبص انزٍٚ رزٕفش فٛٓى انششٔؽ انزبنٛخ

  أٌ ٚكٌٕ لذ ثهغ عٍ انؼششٍٚ؛

  أٌ ٚكٌٕ يُز عُزٍٛ يززبنٛزٍٛ ػهٗ األلم ػؼٕا فٙ يكزت عًؼٛخ يُخشؿخ ثبنغبيؼخ
. و.أ ٔانًهكٛخ انًغشثٛخ نهكشاؿٙ 

 أٌ ركٌٕ ثـبلخ عٕاثمّ خبنٛخ يٍ كم عبثمخ .

 ّأٌ ٚكٌٕ رٔ يغزٕٖ صمبفٙ ال ثأط ث. 

 أٌ ال ٚكٌٕ لذ عجك ٔأٌ طذس فٙ ؽمّ رٕلٛف يٍ انغبيؼخ عبس٘ يفؼٕل. 
 

ٚغت ػهٗ كم يششؼ نًُظت انشئٛظ أٌ ٚمذو الئؾخ انزششٛؼ ٚكٌٕ ْٕ ٔكٛهٓب ٔ رزؼًٍ ػذد 

: األعًبء ٚؼبدل ػذد انًمبػذ انٕاعت شغهٓب ًٔٚضم انفئبد انزبنٛخ
  ػؼٕاٌ ًٚضالٌ انؼُظش ئنٗيًضهٌٕ ػٍ انغًؼٛبد ٔانششكبد انشٚبػٛخ، ثبإلػبفخ 

انُغٕ٘ ػهٗ األلم ئٌ كبٌ يًكُب؛ 
  ٚغت أٌ رؾًم كم الئؾخ انزششٛؼ ئيؼبءاد انًششؾٍٛ يظبدق ػهٛٓب ٔأٌ ٚزجٍٛ فٛٓب

 أعًبء انًششؾٍٛ انشخظٛخ ٔانؼبئهٛخ ٔعُغٓى ٔكزا انفئخ انزٙ ُٚزًٌٕ ئنٛٓب؛
  ٚغت ػهٗ ٔكٛم انالئؾخ أٌ ٕٚعّ الئؾخ انزششٛؼ ئنٗ انؼظجخ ٔكزبثخ انغبيؼخ ثٕاعـخ

 أٚبو ػهٗ 8سعبنخ يؼًَٕخ أٔ ػبدٚخ يغ اإلشؼبس ثبالعزالو يٍ ؿشفًٛٓب، يمبثم ٔطم، 
 نًذٚش٘؛ااأللم لجم ربسٚخ اَؼمبد انغًغ انؼبو انؼبد٘ انز٘ ٚمٕو ثبَزخبة انًكزت 

  رُزخت فٙ انذٔس األٔل انالئؾخ انزٙ ؽظهذ ػهٗ أغهجٛخ األطٕاد ٔفٙ ؽبنخ رؼزس رنك

 ٕٚيب انًٕانٛخ ، ٔئرا ؽظهذ انالئؾزبٌ صبَٛخ ػهٗ َفظ 15ٚزى رُظٛى دٔسح صبَٛخ داخم آعبل 
األطٕاد فٙ انذٔسح انضبَٛخ ٚزى اَزخبة انالئؾخ انزٙ ٚكٌٕ ٔكٛهٓب أطغش عُب ٔفٙ ؽبنخ 

 رؼبدل انغٍ رغشٖ انمشػخ نزؼٍٛٛ انالئؾخ انفبئضح نالَزخبة؛
 انغبنف انزكش ٚؼٍٛ سئٛظ 30.09 يٍ انمبٌَٕ 23فٙ انجُذ األخٛش يٍ انفمشح انضبنضخ يٍ انًبدح 

ألػؼبء انًغزشبسٍٚ ثبنًكزت سئٛغب يُزذثب ٚكهف ثًًبسعخ انًٓبو انًذٚش٘ يٍ ثٍٛ اانًكزت 
. انًٕكهخ نهشئٛظ

 
:  ـ انمـذاوالخ5

 يٍ 1+ٔرزخز لشاسارّ ثأغهجٛخ انُظف . رظؼ يذأالد انًكزت ػُذ ؽؼٕس صهضٙ أػؼبئّ
. ٔػُذ رغبٔ٘ ػذد األطٕاد ٚكٌٕ طٕد انشئٛظ يشعؾب. األطٕاد

. كم ػؼٕ رغٛت ثذٌٔ ػزس يمجٕل ػٍ صالس اعزًبػبد يززبنٛخ ٚؼزجش يغزمٛال يٍ انًكزت
 
 
 
 



 8 

 
 
:  ـ انشغــىر6

ػُذ شغٕس يُظت انشئٛظ ٚؼٕػّ يإلزب َبئجّ األٔل ٔئرا رؼزس رنك، َبئجّ انضبَٙ ئنٗ ؽٍٛ اَؼمبد 
. ألشة عًغ ػبو ؽٛش ٚزى اَزخبة انشئٛظ نهفزشح انًزجمٛخ يٍ اَزذاة انشئٛظ انغبثك

فٙ ؽبنخ شغٕس ٚإصش فٙ طؾخ لشاساد يكزت انؼظجخ رزى انذػٕح ئنٗ عًغ ػبو غٛش ػبد٘ نًمء 
  .انًُبطت انشبغشح، ػٍ ؿشٚك االَزخبة يغ يشاػبح اؽزشاو يمزؼٛبد انمٕاٍَٛ انغبس٘ ثٓب انؼًم

 
دور مسؤوني انمكتة انرئيسييه : 15انمادج 

:  ـ انرئيــس1

  ًٚضم انؼظجخ فٙ عًٛغ انزظشفبد انًشرجـخ ثبنؾٛبح انًذَٛخ ٔنذٖ انغهـبد انؼًٕيٛخ؛
  ٙٚؼًٍ انشئٛظ انزُشٛؾ ٔانزُغٛك داخم انؼظجخ ٔٚغٓش ػهٗ رُفٛز انغٛبعخ انشٚبػٛخ انز

ألشْب انغًغ انؼبو ٔػهٗ اؽزشاو انُظبو األعبعٙ ٔاألَظًخ انغبيؼٛخ ٔرٕعٓبد انغًغ انؼبو؛ 
  ٚشأط االعزًبػبد ٔٚؼًٍ ؽغٍ عٛشْب ٔٚغٛش يُبلشبرٓب؛
  ٚؾشس األيش ثبنُفمبد ٕٔٚلغ يغ أيٍٛ انًبل عًٛغ انًغزُذاد انًؾبعجٛخ ٔعُذاد األداء؛
  ًّٚكٍ أٌ ٚفٕع عضءا يٍ اخزظبطبرّ ئنٗ أؽذ َٕاثّ انز٘ ٚغبػذِ ػهٗ يضأنخ يٓبي

ُٕٔٚة ػُّ ئرا رغٛت أٔ ػبلّ ػبئك؛ 

  ٕٚلغ ػهٗ كم لشاس أٔ يشاعهخ ٔأٚخ ٔصٛمخ يهضيخ نهؼظجخ؛
  ٚغٓش ػهٗ انزغٛٛش انغٛذ نهغًٕع انؼبيخ ٔاعزًبػبد انًكزت انًذٚش٘؛
  ٕٚظف ٔٚؼضل يغزخذيٙ انؼظجخ؛
  ٙٚذثش ؽمٕق االعزغالل انزغبس٘ نهًُبفغبد ٔانزظبْشاد انشٚبػٛخ انزٙ نهؼظجخ انؾك ف

اعزغالنٓب؛ 
  نًذٚش٘؛ اٚؼذ َظبو ئداسح انؼظجخ ٔٚؼشػّ ػهٗ يظبدلخ انًكزت
  ٚغٓش ػهٗ انزغٛٛش انًُزظى نهؼظجخ؛
 ٘ٚمٕو ثزُفٛز لشاساد انغًغ انؼبو ٔانًكزت انًذٚش. 

 
:  ـ انكاتة انؼـاو2

ٚزكهف ثبنشإٌٔ اإلداسٚخ نهؼظجخ ٔٚؼذ يؾبػش االعزًبػبد ٔٚؼًٍ رشثٛذ انًشاعالد ٔيخزهف 
ٔل ػٍ ئػذاد ٔثؼش انشخض ٔػٍ انزضاو انغًؼٛبد انشٚبػٛخ انًُزغجخ ؤْٕٔ يظ. ٔصبئك انؼظجخ

ئنٗ انؼظجخ ثبنًشبسكخ فٙ انًُبفغبد انشٚبػٛخ؛ 
ْٕ انشئٛظ انزشارجٙ نًٕظفٙ انؼظجخ؛ 

ٔل ػٍ رٓٛئ انزمشٚش األدثٙ نهؼظجخ ٔػشػّ ػهٗ انغًغ انؼبو  نهًظبدلخ ػهّٛ َٔششِ ؤيظالْٕ 
 ئػذاد يؾبػش ٔيذأالد انغًٕع انؼبيخ ،ثؼذ انًظبدلخ ػهّٛ ػهٗ انًٕلغ االنٛكزشَٔٙ نهؼظجخ

ٔانًكزت انًذٚش٘؛ 
. ٚغبػذِ فٙ يٓبيّ كبرت ػبو يغبػذ ُٕٚة ػُّ ئرا رغٛت أٔ ػبلّ ػبئك

 
:  ـ أميــه انمـال3

: ٚؼٓذ ئنٗ أيٍٛ انًبل انمٛبو ثًب ٚهٙ
رذثٛش يٕاسد انؼظجخ؛ 

ْٕ انًغإٔل ػٍ يبنٛخ ٔخضُٚخ انؼظجخ انزٙ ٚمٕو ثزُفٛز يٛضاَٛزٓب؛  
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ٕٚلغ يغ انشئٛظ عًٛغ انًغزُذاد انًؾبعجٛخ ٔعُذاد األداء ٔٚغهى ٔطال ثغًٛغ انًمبدٚش أٔ انمٛى 
انًمجٕػخ؛ 

ئػذاد يششٔع يٛضاَٛخ انغُخ انًبنٛخ انًٕانٛخ ٔػشػٓب ػهٗ انزذأل يٍ لجم انًكزت انًذٚش٘؛ 
ْٕ يغئٕل ػٍ ؽغٍ يغهك انًؾبعجٛخ ٔػٍ رٓٛئ انزمشٚش انًبنٙ انغُٕ٘ نؼشػّ ػهٗ انغًغ 

انؼبو؛ 
. ـ ٚغبػذِ فٙ يٓبيّ أيٍٛ ػبو يغبػذ انز٘ ُٕٚة ػُّ ئرا رغٛت أٔ ػبلّ ػبئك

 
انهجـه انجهىيـح : 16انمادج 

. رؾذس نغٍ عٕٓٚخ يكهفخ ثًغبػذح انًكزت انًغٛش نهؼظجخ ، ٔٚزى رغذٚذْب عُٕٚب
. ٚؼٍٛ سؤعبء انهغبٌ ثبلزشاػ يٍ سئٛظ انؼظجخ ػُذ ثذاٚخ كم يٕعى سٚبػٙ

: انهغٍ انغٕٓٚخ انًؾذصخ ؿجمب نٓزا انُظبو األعبعٙ ْٙ

  انهغُخ انزأدٚجٛخ انغٕٓٚخ؛

  انهغُخ االعزُبف انغٕٓٚخ؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ نهزؾكٛى؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ انزمُٛخ؛

  انهغُخ انـجٛخ انغٕٓٚخ؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ نهزُظٛى؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ نهًٕاسد؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ انُغٕٚخ؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ نألَظًخ ٔانزأْٛالد؛

  انغُخ انغٕٓٚخ نهزُغٛك ٔانؼاللبد انخبسعٛخ؛

  انهغُخ انغٕٓٚخ نألػالو ٔانزٕاطم؛
ًٚكٍ أٌ ٚؾذس يكزت انؼظجخ ػُذ انؾبعخ نغبَب عذٚذح رؾذد اخزظبطبد ْزِ انهغبٌ ؿجمب 

. نهمٕاٍَٛ انًُظًخ نهغبيؼخ ٔانؼظجخ
 

انمىارد : 17انمـادج 

: رزكٌٕ يٕاسد انؼظجخ يٍ

؛ (َغجخ ٔاعجبد اَخشاؿبد انغًؼٛبد انشٚبػٛخ ٔانزأيُٛبد)ـ يُؼ انغبيؼخ،
ـ يذاخٛم انزظبْشاد انزٙ رُظًٓب رؾذ عهـزٓب؛ 

عزشٓبس ٔاالؽزؼبٌ ٔاإلشٓبس؛ إلـ يذاخٛم ا
ـ يذاخٛم انززاكش انًخظظخ نهًزفشعٍٛ؛ 

ـ ئػبَبد انذٔنخ ٔانغًبػبد انًؾهٛخ ٔانًإعغبد انؼًٕيٛخ؛ 
ـ رجشػبد ٔطبٚب انخٕاص ٔاألشخبص انًؼٍُٕٚٛ انخبػؼٍٛ نهمبٌَٕ انخبص؛ 

 .ـ عًٛغ انًٕاسد األخشٖ انزٙ ٚغٛضْب انزششٚغ انغبس٘ ثّ انؼًم
 

 شزُجش 29 رذخم  ثُٕد ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزـجٛك فٕس انًظبدلخ ػهّٛ ثبنغًغ انؼبو انًُؼمذ ٕٚو

. 30-09 يٍ انمبٌَٕ 32 يٍ انًبدح األخٛشح ثُغخخ يُّ ؿجمب نهفمشح اإلداسحثؼذ أٌ رجهغ  2013
 

 


