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الئحة بطولة العرب لكرة القدم داخل الصاالت ((Futsal
َسر ـٌ
ايتعطٜف باملصطًشات
ته ٕٛيًهًُات ٚايعباضات ايتاي ١ٝسٝجُا َا ٚضزت املعٓ ٢املدصص هلا َا مل تسٍ ايكط١ٜٓ
ع ىل غري شيو -:
االؼاز ايعطبٞ

:

االؼاز ايعطب ٞيهط ٠ايكسّ .

االؼاز ايــسٚيٞ

:

االؼاز ايسٚي ٞيهط ٠ايكسّ .

االؼاز اآلغٟٛٝ

:

االؼاز اآلغ ٟٛٝيهط ٠ايكسّ .

االؼاز األفطٜكٞ

:

االؼاز األفطٜك ٞيهط ٠ايكسّ .

ايًذٓ ١املٓعُ١

:

ايًذٓ ١املٓعُ ١يًبطٛي. ١

ؾٓ ١ايتٓعِٝ

:

ؾٓ ١ايتٓع ِٝاحملً. ١ٝ

االؼـازات

:

االؼازات ايٛطٓ ١ٝاألعطا ٤يف االؼاز ايعطب.ٞ

االؼـــاز

:

االؼاز ايٛطين .

ايبطٛيـ٠

:

بطٛي ١ايعطب يهط ٠ايكسّ زاخٌ ايصاالت (فٛتػاٍ) .

األًٖٝـ١

:

أًٖ ١ٝايالعبني.

ايؿـطن١

:

ايؿطن ١املُٛي ١يًبطٛي.١

املباضٜات

:

َباضٜات بطٛي ١ايعطب يهط ٠ايكسّ زاخٌ ايصاالت
(فٛتػاٍ) اييت ٜٓعُٗا االؼاز ايعطب. ٞ
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ادلادة األوىل
املػُ٢

1:1

ايؿطن١

2:1

االؾرتاى

3:1

ٜٓعِ االؼاز ايعطب ٞبطٛيٜ ١طًل عًٗٝا َػُ ٢بطٛي ١ايعطب يهط٠
ايكسّ زاخٌ ايصاالت (فٛتػاٍ) .
حيل يًؿطن ١املُٛي ١أ َٔ ٚتع ٘ٓٝإضاف ١االغِ عًَ ٢ػُ ٢ايبطٛي١
ٚ /عً ٢نٌ ططف َٔ األططاف املعٓ ١ٝااليتعاّ باغتدساّ املػُ٢
املعتُس.
ٜؿاضى يف ايبطٛي ١املٓتدب ايٛطين يهٌ اؼاز.
ادلادة الثانية

ايسع٠ٛ
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ٚٚثا٥ل

تٛد٘ األَاْ ١ايعاَ ١زعٛات االؾرتاى يف ايبط ٛي ١إىل االؼازات
األعطا ٤قبٌ غَٓٛ َٔ ١عس إقاَ ١ايبطٛي١

االؾرتاى

ٜ .كسّ االؼاز

ايٛطين طًب املؿاضنَ ١طفكاَ ب٘ ٚثٝك ١ايتعاّ باملؿاضنٚ ١اييت
تؿٌُ َا : ًٜٞ
1:2

ٚثٝك ١ايتعاّ باسرتاّ ال٥ش ١ايبطٛيٚ ١ايتكٝس مبا ٚضز بٗا .

2:2

ضغِ االؾرتاى َٚكساض٦َ / 200 / ٙتإ زٚالض أَطٜه. ٞ

2:3

تعٗس خط ٞبااليتعاّ بايكطاضات اييت ٜتدصٖا االؼاز ايعطبٞ
ْتٝذ ١كايفات أ ٚاْػشاب أ ٚإدطا٤ات اْطباطٜ ١ٝرتتب عًٗٝا
غطاَات َاي. ١ٝ

اللجنة ادلنظمة
1:3
تؿهٌٝ
ايًذٓ١

ادلادة الثالثة

تؿهٌ ايًذٓ ١املٓعُ ١يًبطٛي ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

املٓعُ١
1:1:3

ضٝ٥ؼ ؾٓ ١املػابكات أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘
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ضٝ٥ػاً

2:1:3

ممجٌ ٚاسس عٔ ؾٓ ١املػابكات

عطٛاً

3:1:3

ممجٌ ٚاسس عٔ ؾٓ ١اؿهاّ

عطٛاً

4:1:3

ممجًني اثٓني عٔ األَاْ ١ايعاَ١

عطٜٔٛ

5:1:3

ممجٌ ٚاسس َٔ االؼاز ايٛطين( َسٜطاً يًبطٛي)١

عطٛاً

6:1:3

ضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؿهاّ باال ؼاز ايٛطين أٜٛٓ َٔ ٚب

عطٛاً

عٓ٘
7:1:3
اختصاصات

2:3

ممجٌ ٜٔأثٓني عٔ ايؿطن ١املُٛي١

عطٜٔٛ

تتٛىل ايًذٓ ١املٓعُ ١االختصاصات ايتاي: ١ٝ

ايًذٓ١
املٓعُ١
1:2:3

تٓع ِٝايبطٛي ١طبكاً يًٛا٥ح املعتُسٚ ٠اؽاش ايكطاضات ايالظَ١
بؿأْٗا .

2:2:3
3:2:3

ؼسٜس األَانٔ ٚايفرتات ايالظَ ١إلقاَ ١املباضٜات .
تٓفٝص َطاغِ إدطا ٤ايكطع١

ٍتٛظٜع ايفطم املؿاضن١

عً٢

اجملُٛعات ٚتػهٗٓٝا يف دس ٍٚاملباضٜات .
4:2:3

ايتأنس َٔ ايتعاّ االؼاز املٓعِ يٓٗاٝ٥ات ايبطٛي ١ظُٝع
ايؿطٚط ايٛاضز ٠يف ال٥ش ١االغتطاف. ١

5:2:3

اعتُاز املالعب اييت تكاّ عً٘ٝا املباضٜات ٚتسضٜبات ايفطم.

6:2:3

تٓعَ ِٝطاغِ سفً ٞاالفتتاح ٚاـتاّ بايتٓػٝل َع ؾٓ ١ايتٓعِٝ
احملًٚ ١ٝايؿطن. . ١

7:2:3

تػَُ ١ٝطاقيب ٚسهاّ املباضٜات.

8:2:3

اعتُاز ْتا٥ر املباضٜات .

9:2:3

اعتُاز ايعكٛبات املٛقع ١عً ٢ايالعبني ٚاإلزاضٜني املٓصٛص
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عً ٘ٝا يف ال٥ش ١ايبطٛيٚ ١ايال٥ش ١االْطباط ١ٝبٓا ً٤عً ٢تكاضٜط
اؿهاّ .
 10:2:3إساي ١طًبات االعرتاض ٚاالغتٓ٦اف إىل ايًذإ املدتص ١يًبت
فٗٝا .
ْ 11:2:3كٌ املباضٜات َٔ ًَعب إىل آخط يف ايعطٚف االضططاض١ٜ
 12:2:3اؽاش ايكطاضات اإلزاضٚ ١ٜتٓفٝص قطاضات ؾٓيت االْض

باط

ٚاالغتٓ٦اف.
 13:2:3تعٜٛض فطم بسالً َٔ ايفطم املٓػشب ١بايتٓػٝل َع األَاْ ١ايعاَ١
يالؼاز ايعطب.ٞ
 14:2:3ؼسٜس ايؿدصٝات ٚايطٛٝف ايص ٜٔغٝتِ زعٛتِٗ ؿطٛض سفٌ
إدطا ٤ايكطع ١أ ٚختاّ ايبطٛي ١بايتٓػٝل َع ؾٓ ١ايتٓعِٝ
ٚايؿطن ١املُٛي.١
 15:2:3تتدص ايًذٓ ١قطاضاتٗا باألغًب ١ٝايعازٚ , ١ٜيف ساٍ تعازٍ
األصٛات ٜتِ تطدٝح اؾاْب ايص ٟصٛت َع٘ ايطٝ٥ؼ.
ادتُاعات
ايًذٓ١

3:3

تعكس ايًذٓ ١املٓعُ ١ادتُاعاتٗا بصف ١زٚض ١ٜط ١ًٝأٜاّ ايبطٛي, ١
ٚميهٔ يطٝ٥ؼ ايًذٓ ١زع ٠ٛاألعطا ٤يعكس ادتُاع أ ٚأنجط يف
ايعطٚف االضططاض.١ٜ
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ادلادة الرابعة
ؾٓ ١ايتٓع1:4 ِٝ
احملً١ٝ

ٜؿهٌ االؼاز املٓعِ يًبطٛي ١ؾٓ ١تٓع ِٝقً ١ٝتتٛىل
االختصاصات ايتاي:١ٝ

1:1:4

إعساز ايتٓعُٝات اإلزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاإلعالَٚ ١ٝتػُ ١ٝايًذإ
ايفطع ١ٝاملدتص ١هلص ٙاألعُاٍ.

2:1:4

تأَني املالعب ايٓعاََ ١ٝع ػٗٝعاتٗا ايكاْ. ١ْٝٛ

3:1:4

تاَني اإلقاَ ١يًٛفٛز مبعسٍ  / 6 /غطف َعزٚد ١يالعبني 5 / +
 /غطف َفطز ٠يإلزاضٜني يهٌ ٚفس َؿاضى .

4:1:4

تطتٝب اغتكباٍ ٚتٛزٜع ايٛفٛز ٚتكس ِٜناف ١ايتػٗٝالت ايالظَ١
بٗصا ايؿإٔ .
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1:5

ادلادة اخلامسة
*****
االيتعاَات املرتتب ١عً ٢األططاف املؿاضن ١يف
بطٛي ١ايعطب ايطابع ١يهط ٠ايكسّ زاخٌ ايصاالت(فٛتػاٍ)
1:
5
التزامات االحتاد ادلستضيف :
1:1:
5

تؿه ٌٝؾَٓٓ ١عُ ١قًٚ ١ٝؾإ َعا ١ْٚهلا يتٛفري ناف١

َػتًعَات ايتٓع. ِٝ
2:
1:5

تػَٗٓ ٌٝح ايتأؾريات ملٔ ًٜعّ َٔ املؿاضنني يف ايبطٛي. ١

3:
1:5

تأَني االغتكباٍ ٚايٛزاع يف املطاض ؾُٝع ايٛفٛز ٚايفطم
املؿاضن. ١

4:
1:5

تأَني ايصاالت ( املالعب ) اييت غتكاّ عًٗٝا املباضٜات ٚتسضٜبات
ايفطم املؿاضنٚ ١أعطا ٤ايًذإ املؿطف ١عً ٢ايبطٛي. .١

5:
1:5

ػٗٝع َطنع إعالَ ٞيتػط ١ٝفعايٝات ايبطٛيٜ ١طِ ناف١
االسيتادات اييت تتطًب٘ ايتػط ١ٝايصشفٚ ١ٝايتًفع ١ْٜٝٛيًبطٛي, ١
نأدٗع ٠ايهُبٛٝتط ٚاهلاتف ايسٚيٚ ٞايفانؼ ٚؾبه١
االْرتْٝت ٚغري شيو َٔ ٚغا ٌ٥االتصاٍ.

6:
1:5

تأَني اـسَات ايطب ١ٝاجملاْ ١ٝؾُٝع املؿاضنني يف ايبطٛي. ١

7:
1:5

تأَني صايتني الدتُاعات ايٛفس.

8:
1:5

تٛفٜط األَٔ ايهايف يف املالعب ٚايصاالت ٚأَانٔ إقاَ ١ايٛفٛز .

9:
1:5

تٛفري ايهطات ايكاْ ١ْٝٛطبكاً يًُٛاصفات املعتُس َٔ ٠االؼاز
ايسٚي ٞالغتدساَٗا يف تسضٜبات ايفطم ٚاملباضٜات.

10:
1:5

تٛفري ؾاض ٠ايبح ايفطا ٞ٥ملباضٜات ايبطٛي. ١

11:
1:5

تػٗ ٌٝسص ٍٛاالؼازات املؿاضن ١عً ٢ؽفٝطات يتصانط
ايػفط بٓػب %50 ١عً ٢خطٛط ايطريإ احملًَ ١ٝكابٌ سصٛهلا
7

عًَ ٢ػُ ٢ايٓاقٌ ايطمس ٞيف ايبطٛيَ ١ع أسك ١ٝاالؼاز ايعطبٞ
َٓح صف ١ايٓاقٌ ايطمس ٞأل ١ٜؾطن ١طريإ أخط.٣
2:5

التزامات االحتادات الوطنية ادلشاركة :
1:2:5
تعٜٚس االؼاز ايعضب ٞيهط ٠ايكسّ بكٛا ِ٥ايالعبني ٚأمسا ٤أعطا٤
ايٛفس اإلزاضٚ ٟايفين امله )17( َٔ ٕٛؾدصاً ( 12العب +
مخػ ١إزاضٜني ٚفٓٝني) ضُٔ املس ٠اييت حيسزٖا االؼاز ايعطب.ٞ
2:2:5

تعٜٚس االؼاز ايعطب ٞبصٛض َٔ دٛاظات ايػفطٚ ,ايصٛض
ايؿدصٚ ١ٝأضقاّ ايالعبني .

3:2:5

تعٜٚس ايًذٓ ١املٓعُ ١احملً ١ٝبأعالّ ايسٚ ٍٚايٓؿٝس ايٛطين
َػذالً عً ٢ناغٝت . CD ٚ

4:2:5

ؼٌُ ْفكات ايعسز ايعا٥س ألعطاٚ ٤فس. ٙ
ايتعاَات االؼاز ايعطب ٞيهط ٠ايكسّ :

3:5
1:3:5

تؿه ٌٝؾَٓٓ ١عُ ١يًبطٛي ١طبكاً ملا ٖ ٛقسز يف ال٥ش ١ايبطٛي١

2:3:5

تػُ ١ٝسهاّ ايبطٛي١

3:3:5

تعٜٚس ايؿطن ١بهاف ١املعًَٛات عٔ ايبطٛي ١بٗسف تػٜٛل
اؿكٛم ايتذاض. ١ٜ

4:
3:5

تػً ِٝايًذٓ ١املٓعُ ١قٛا ِ٥بأمسا ٚ ٤فٛز ايس ٍٚاملؿاضن ١يف
ايبطٛي ١فٛض اغتالَٗا َٔ االؼازات املؿاضن. ١

5:
3:5

تػً ِٝؾٓ ١ايتٓع ِٝعًِ االؼاز ايعطب ٞيهط ٠ايكسّ ٚعًِ
ايبطٚي ١يطفعُٗا إىل داْب أعالّ االؼاز ايسٚي ٞعًِ ايسٚي١
املٓعُ ١يف املالعب ٚايصاالت اييت تكاّ عًٗٝا املباضٜات.

4:5

التزامات الشركة :
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َكابٌ سص ٍٛايؿطن ١عً ٢اَتٝاظ االغتجُاض اؿصط ٟيهاف ١اؿكٛم
ايتذاض ١ٜيًبطٛي ١تتشٌُ َا : ًٜٞ
1:4:5
ْفكات ايػفط يٛفس نٌ َٓتذ ب ٜؿاضى يف ايبطٛيًٜٚ ١عب خاضز
بًسٚ ٙيعسز (  )17ؾدصاً شٖاباً ٚإٜاباً ٚنصيو ملُجً ٞاالؼاز
ايعطب( َٔ ٞإزاضٜني َٓ -عُني َ -طاقبني  -سهاّ ) طبكاً
ملا ٖ ٛقسز يف ال٥ش ١ايبطٛيَ ١ع َطاعا ٠ايٓعاّ املعُ ٍٛب٘ يف
االؼاز ايعطب ٞبايٓػب ١يتصانط غفط أعطا ٤ايًذٓ ١ايتٓفٞ

ش١ٜ

ٚاألَني ايعاّ املػاعس ٚاألَني ايعاّ املػاعس يًؿ ٕٛ٦اإلزاض١ٜ
ٚاملاي ١ٝسٝح ته ٕٛبايسضد ١األٚىل .
2:4:5

ْفكات ايػهٔ ٚاإلعاؾ ١يف فٓسم مخؼ  ٠ل ّٛأ ٚأضبع ١لّٛ
يٛفس املٓتدب املؿاضى ٚيعسز

( )17ؾدصاً بٛاقع غت ١غطف

َعزٚدٚ ١مخؼ  ٠غطف َفطزٚ ٠نصيو ايػهٔ ٚاإلعاؾ١

يف

فٓسم مخؼ ٠ل ّٛغري ايفٓسم املدصص يًفطم ,ملُجً ٞاالؼاز
ايعطبَٓ ( َٔ ٞعُني – َطاقبني – سهاّ ) بٛاقع غطفَ ١فطز٠
يهٌ َِٓٗ َ 3 +ؿطٚبات غري نشٛي١ٝ

 +غػ ٌٝاملالبؼ

ايطٜاض ١ٝيالعبني ٚغػٚ ٌٝنَ ٞالبؼ اإلزاضٜني ٚممجًٞ
االؼاز ايعطب. ٞ
3:4:5

تأَني باص ألعطا ٤ايٛفز ٚغٝاض ٠يطٝ٥ؼ ايٛفس ٚاإلزاضٜني عٓس
ايٛصٚ ٍٛست ٢املػازض. ٠

4:4:5

تأَني غٝاضات ألعطا ٤ايًذٓ ١املٓعُٚ ١اؿهاّ ٚايطٛٝف..

5:4:5

تعٜٛطات اؿهاّ بٛاقع ( َ )100ا ١٥زٚالض أَطٜه ٞيهٌ
سهِ عٔ نٌ  ّٜٛ + ّٜٛقبٌ  ّٜٛٚبعس ايبطٛي.١

6:4:5

تعٜٛطات ممجً ٞاالؼاز ايعطبٞ

9

بٛاقع ( َ )100ا ١٥زٚالض

األَطٜه ٞيهٌ ؾدص عٔ نٌ ّٜٛ

 ّٜٛ +قبٌ  ّٜٛٚبعس

ايبطٛي.١
7:4:5

تكس ِٜنأؽ ايبطٛيٚ ١املٝسايٝات ايصٖبٚ ١ٝايفطٚ ١ٝايربْٚع١ٜ
ٍيفطم ايفا٥ع ٠باملطانع ايجالخ األٚىل يف ايبطٛي. ١

8:4:5

ايٓفكات املرتتب ١عً ٢االدتُاعات ايتٓػٝكٚ ١ٝادتُاعات ايكطع١
ٚادتُاع ؾإ ايبطٛي ١قبٌ بس ٤ايبطٛي. ١

5:5
االيتعاَات

1:5

اـاص١

االلتزامات اخلاصة حبقوق الرعاية واإلعالن

1:
5:
5

ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل َع ايؿطن ١يتُهٗٓٝا َٔ سػٔ اغتجُاض

عكٛم

سكٛم ايطعاٚ ١ٜاإلعالٕ ٚايرتخٝص باغتدساّ ايعالَات

ايطعا١ٜ

ٚايؿعاضات اـاص ١بايبطٛي.١
2:
5:
5

إخال ٤ايصاالت اييت ػط ٟعًٗٝا َباضٜات ايبطٛي َٔ ١ناف١
أؾهاٍ اإلعالٕ يف مجٝع املٛاقع زاخٌ ايصاي ١قبٌ ثالث ١أٜاّ
عً ٢األقٌ َٔ ايتاضٜذ احملسز يبسا ١ٜايبطٛي.١

3:
5:
5

ايػُاح يًؿطن ١ز ٕٚغٛاٖا بٛضع إعالْاتٗا يف كتًف املٛاقع
زاخٌ ايصاي ١ز ٕٚإٔ تهٖٓ ٕٛاى أ ١ٜإعاق ١يطؤٜتٗا َٔ قبٌ
اؾُٗٛض أ ٚايهاَريات ايتًفع.١ْٜٝٛ

4:
5:
5

متهني ايؿطن ١ز ٕٚغٛاٖا َٔ عطض ٚبٝع َٓتذات ٚخسَات
ايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١يف َٛاقع ٜتِ ايتٓػٝل بؿأْٗا بني اؾٗ١
املطٝفٚ ١ايؿطن.١

5:
5:
5

عسّ عطض أ ٟإعالْات يف ايصاالت ٚعسّ بٝع أَٓ ٟتذات أٚ
خسَات يف ايصاالت َٓافػ ١ملٓتذات أ ٚخسَات ايطعا ٠ايطٝ٥ػني
يًبطٛي ١اؿاصًني عً ٢سكٛم سصط ١ٜملٓتذاتِٗ أ ٚخسَاتِٗ ,
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ؾطٜط ١إٔ ٜٛفط ٖؤال ٤ايطعاَ ٠ا ًٜعّ َٔ َٓتذاتِٗ أ ٚخسَاتِٗ
املُاثً ١يًبطٛي ١إشا زعت اؿاد ١يصيو َ ,ع َطاعا ٠عٓاصط
ايصشٚ ١ايػالَ.١
6:
5:
5

عسّ طبع أ ١ٜإعالْات أ ٚعالَات يؿطنات أَٓ ٚتذات أٚ
خسَات َٓافػ ١يتًو اييت ؽص ايطعا ٠ايطٝ٥ػ ١ٝيًبطٛي ١عً٢
أ َٔ ٟاملطبٛعات اييت تصسضٖا اؾٗ ١املطٝف ١مبٓاغب ١إقاَ١
ايبطٛيَ ١جٌ ايٓؿطات ٚاملًصكات ٚدسا ٍٚاملباضٜات ٚغريٖا.

7:
5:
5

عسّ عطض أ ١ٜإعالْات ػاض ١ٜعً ٢يٛسات ايٓتا٥ر اإليهرت١ْٝٚ
يف ايصاالت ٚ ,عطض ؾعاض ايبطٛي ١عًٗٝا عً ٢ايٓش ٛايصٜ ٟتِ
االتفام عً ٘ٝبني االؼاز ٚايؿطن ١عٓس عطض ايٓتا٥ر أٚ
َعًَٛات عٔ ايبطٛي.١

8:
5:
5

املػاعس ٠يف تأَني تأؾريات ايسخ ٍٛيًبًس املطٝف ملٓسٚبٞ
ايؿطنٚ ١ممجً ٞايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبط. ٠ٍٛ

9:
5:
5

تػٗ ٌٝزخَٓ ٍٛسٚب ٞايؿطنٚ ١ممجً ٞايطعا ٠اىل مجٝع املٛاقع
يف ايصاالت َٓٚشِٗ ايبطاقات ايالظَ ١يصيو ٚ ,متهَٔ ِٗٓٝ
تطنٝب ايًٛسات اإلعالْ ١ٝيف مجٝع املٛاقع يف ايصاالت ٚػٗٝع
األَانٔ اييت ٜتِ ايتٓػٝل بؿأْٗا َع اؾٗ ١املطٝف ١يبٝع ٚعطض
املٓتذات ٚاـسَات اـاص ١بايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛيٚ . ١شيو
خالٍ األٜاّ ايجالث ١اييت تػبل تاضٜذ بسا ١ٜايبطٛيٚ ١أثٓاٖ٤ا ,
ٚملسَٜٛ ٠ني بعس اْتٗاٗ٥ا إلخالٗ٥ا َٔ اإلعالْات ٚاملٓتذات
ٚاملعطٚضات.

10:
5:
5

تػٗ ١َُٗ ٌٝايؿطن ١يف إزخاٍ املٓتذات ٚاملٛاز ٚاألدٗع٠
ايالظَ ١يإلعالٕ يف ايصاالت غٛا ً٤يعطض أ ٚبٝع املٓتذات أٚ
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اـسَات اـاص ١بايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١إىل ايبًس املطٝف
ٚإىل ايصاالت اييت ػط ٟعًٗٝا َباضٜات ايبطٛيٚ ١فكاً يًكٛاْني
ٚاألْعُ ١ايٓافص ٠يف ايبًس املطٝف.
11:
5:
5

اغتدساّ ايعالَات ٚاملػُٝات اـاص ١بايبطٛيٚ ١ضعاتٗا
ايطٝ٥ػني املتفل عًٗٝا بني االؼاز ٚايؿطن ١يف اإلعالٕ عٔ
ايبطٛيٚ ١يف مجٝع املطبٛعات املتعًك ١بٗا.

12:
5:
5

زع ٠ٛايؿطنٚ ١ممجً ٞايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١يًشفالت
ٚاألْؿط ١اييت تٓعُٗا اؾٗ ١املطٝف ١مبٓاغب ١ايبطٛي.١

13:
5:
5

ايتٓػٝل َع ايؿطن ١بؿإٔ إَهاْ ١ٝطباع ١إعالْات ايطعا٠
ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١عً ٢تصانط ايسخ ٍٛيًُباضٜات.

14:
5:
5

ؽصٝص َكاعس يًطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١يف نٌ صايٚ ١يف
نٌ َباضاَ َٔ ٠باضٜات ايبطٛيٚ ١تعٜٚسِٖ بتصانط ايسخ ٍٛإىل
ايصاالت قبٌ  48غاعَٛ َٔ ١عس نٌ َباضا ٠عً ٢األقٌ ٚتهٕٛ
املكاعس املدصص ١يًطعا ٠ايطمسٝني عً ٢ائ س ٛايص ٟحيسزٙ
االؼاز ايعطبَ ٞع ايؿطن.١

15:
5:
5

تكس ِٜاملػاعس ٠يًؿطنٚ ١يًطعا ٠ايطٝ٥ػني الغتجُاض اؿكٛم
املُٓٛس ١هلِ َٔ قبٌ االؼاز ٚايؿطن ١عطٚ ١ٜأَإ.

16:
5:
5

تتٛىل ايؿطن ١طباع ١ايهتٝب اإلعالَ ٞايطمس ٞيهٌ بطٛي١
عًْ ٢فكتٗا اييت ميهٓٗا اغتجُاض ٙباإلعالٕ ف ٜ٘يصاحل ايطعا٠
ٚاملعًٓني يف ايبطٛي ١عً ٢إٔ ٜٛفط االؼاز يًؿطن ١مجٝع
املعًَٛات ٚايصٛض ايالظَ ١يًهتٝب ايص ٟخيطع ملٛافك ١االؼاز
َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاملطُ ٕٛقبٌ إصساض.ٙ

17:
5:
5

بح ؾطٜط ( َكسَ ١ايبطٛي ) ١املعتُس َٔ قبٌ االؼاز ايعطبٞ
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يهٌ بطٛيٚ ١ايص ٟتعس ٙؾطن ١ايتؼ

ٜٚل ٜٚتطُٔ أمسا٤

ٚعالَات ايطعا ٠ايطٝ٥ػني يًبطٛي ١قبٌ بس ٤نٌ ؾٛط َٔ
أؾٛاط َباضٜات تًو ايبطٛيَ ١باؾطٚ ٠نصيو قبٌ ايفعايٝات
املطافك ١هلا.
18:
5:
5

حيل يًؿطن ١اإلعالٕ عً ٢قُصإ صب ١ٝمجع ايهطات.

19:
5:
5

تٛفري اؿُا ١ٜيًؿطن ١ملُاضغ ١اؿكٛم املُٓٛس ١هلا َٔ قبٌ
االؼاز.

20:
5:
5

اؿكٛم اـاص ١بايبح اإلشاعٚ ٞايتًفعْٜٞٛ

21:
5:
5

ٜؿٌُ اَتٝاظ تػٜٛل سكٛم ايبح ايص ٟميٓش٘ االؼاز ايعطبٞ
يًؿطن ١سل ايرتخٝص ببح فعايٝات ايبطٛي ١أل ١٦ٖٝ ٟأٚ
ؾبه ١أ ٚقٓا ٠إشاع ١ٝأ ٚتًفع ١ْٜٝٛخاص ١أ ٚسه ١َٝٛبصٛض٠
نً ١ٝأ ٚدع ١ٝ٥بصٛض ٠سَٚ ١ٝباؾط ٠أ َ ٚػذً ١أ ٚإعاز ٠بجٗا
مبدتًف ٚغا ٌ٥ايٓكٌ ٚايبح األضضٚ ١ٝايفطاٚ ١ٝ٥يف ايساضات
املػًكٚ ١املفتٛسٚ ١ؾبهات

( ايهٝبٌ ٚاالْرتْت ) ٚنٌ َا

ميهٔ تطٜٛطٚ َٔ ٙغاٚ ٌ٥تكٓٝات ايٓكٌ ٚايبح اإلشاعٞ
ٚايتًفع.ْٜٞٛ
22:
5:
5

ٜه ٕٛيًؿطن ١اؿل يف ؼسٜس اؾٗات اييت ميهٔ هلا إزخاٍ
فط م يًتػط ١ٝاإلشاعٚ ١ٝايتًفع ١ْٜٝٛاـاص ١بٗا يًصاالت اييت
ػط ٟعًٗٝا َباضٜات ايبطٛي ١باغتجٓا ٤فطم ٚفٓ ٞٝايتًفعٕٜٛ
املطٝف ايصٜ ٟه ٕٛي٘ َطًل ايصالس ١ٝيف إزخاٍ فطق٘ ٚفٓ٘ٝٝ
يتٛفري ايتػط ١ٝاإلشاعٚ ١ٝايتًفع ١ْٜٝٛايالظَ ١يًبطٛي.١

23:
5:
5

ٜػُ ٞاالؼاز املطٝف يًبطٍٛ
ايتعاَ٘ بايتاي: ٞ
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 ٠ايتًفع ٕٜٛاملطٝف ٜٚطُٔ

24:
5:
5

تٛفري تػط ١ٝؾاًَ ١ؾُٝع َباضٜات ايبطٛيٚ ١ايفعايٝات املطافك١
هلا ٚفكاً يًُعاٜري ايسٚي.١ٝ

25:
5:
5

تٛفري ؾاض ٠ايبح ايسٚي ١ٝهلص ٙايتػط ١ٝيف احملط ١األضض ١ٝيألقُاض
ايصٓاع ١ٝيف ايبًس املطٝف يًتٛظٜع يًذٗات اييت متٓشٗا ايؿطن١
سكٛم ايبح.

26:
5:
5

ؼٌُ َػؤٚي ١ٝاألضطاض املاز ١ٜاييت قس تًشل باالؼاز ايعطبٞ
ْتٝذ ١كايف ١اهل ١٦ٝاملطٝف ١يًبطٛي ١املعٓ ١ٝيًؿطٚط ٚااليتعاَات
ايٛاضز ٠يف ٖص ٙاملاز ( ٠ضابعاً ).

14

ادلادة السادسة
ٍ - 1:6نٌ فطٜل
ايالعبٚ ٕٛاألًٖ: ١ٝ

َؿاضى يف ايبطٛي ١إٔ ٜػذٌ يف

قاُ٥ت٘  18العباً يف ايفرت ٠األٚىل مبٔ ف ِٗٝثالث١
ؿطاغ ١املطَ.٢
ًٜ - 2:6تعّ نٌ فطٜل بتكس ِٜايكا ١ُ٥ايٓٗا ١ٝ٥يالعبني
يف سس أقص 12 ٢العباً مبٔ ف ِٗٝاثٓني ؿطاؽ
املطَٚ ٢شيو قبٌ بس ٤املباضٜات بجُإ

ٚأضبعني

غاع.١
 - 3:6جيٛظ يًفطٜل اغتبساٍ قا ٠ ِ٥العب ٘ٝيف املباضٜات
اييت ًٜعبٗا ؾطٜط ١إٔ ته ٕٛأمساؤ ِٖ قس أضغًت
ضُٔ ايكا ١ُ٥األٚىل امله 18 َٔ ١ْٛالعباً.
 - 4:6جيب إٔ تتطُٔ ايكا ١ُ٥اغِ ايالعب ٚضقِ
ايكُٝص ٚتاضٜذ املٝالز ٚضقِ دٛاظ ايػفط غاضٟ
املفع.ٍٛ
 - 5:6تطغٌ االؼازات ايكٛا ِ٥ايٓٗا ١ٝ٥إىل األَاْ ١ايعاَ١
َٔ ادٌ إصساض بطاقات ايالعبني ٚاإلزاضٜني ٚشيو
ست ٢املٚعس احملسز إلدطا ٤ايكطعٚ , ١يف ساي١
ايتأخط عٔ املٛعس احملسز يبس ٤ايبطٛي ١غُػ١
عؿط َٜٛاً ٜتشٌُ االؼاز غطاَ ١بك 50 ١ُٝزٚالضًا
عٔ نٌ العب .
 - 6:6ايفطٜل ايصٜ ٟتأخط عٔ اغتهُاٍ تعب ١٦قا١ُ٥
الع ب ٙٞح ت ٢بسا ١ٜايبطٛيٜ ١سفع غطاَ ١قُٝتٗا  100زٚالض
أَطٜه ٞعٔ نٌ العب .
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 7:6أًٖ ١ٝايالعبني

جيب إٔ تتٛفط يف ايالعب ايٛطين ايؿطٚط ايتاي ١ٝيتكطٜط
أًٖٝت٘:
 - 1:7:6إٔ ٜه ٕٛساَالً ؾٓػ ١ٝايبًس املؿاضى بفطٜك٘
.
 - 2:7:6إٔ ٜه ٕٛامس٘ َطابكاً ؾٛاظ غفطٙ

اٍغاضٟ

املفع.ٍٛ
ٜ - 3:7:6تِ إثبات ٖٜٛات ايالعبني املسضدني بكا١ُ٥
ايفطم َٔ قبٌ َطاقب

أ ٚسهِ املباضاٚ ٠فل

ايبطاقات ايصازض ٠عٔ االؼاز ايعطبٚ ٞدٛاظ
ايػفط .
 - 5:7:6إشا مل ٜكسّ َػ ٍٚٛ٦ايفطٜل ايبطاقات ملطاقب أٚ
سهِ املباضا ٠ضغِ تػًُٗا َٔ االؼاز ايعطبٞ
ٜػطّ ايفطٟم َ 100ا ٘٥زٚالض أَطٜه ٞعٔ نٌ
العب .
 - 6:7:6يف ساي ١عسّ ٚدٛز بطاقات ٜتِ

ايطدٛع إىل

دٛاظ ايػفط باعتباض ٙايٛثٝك ١ايطمس ١ٝايٛسٝس٠
إلثبات ايؿدص ١ٝيٝتِ ايتشكل َٔ ٚدٛز أغِ
ايالعب ضُٔ قا ١ُ٥ايفطٜل املعتُس َٔ ٠االؼاز
ايعطب.ٞ
– 7:7:6ا ٣فطٜل ٜؿطى العب ال تٓطبل ع ي ٘ٝؾطٚط أًٖ١ٝ
ايالعبني سػب ال٥ش ١ايبطٛي,١

ٜعترب ايفطٜل

خاغطاً يًُباضاَ ٠ع َٓح ايفطٜل اـصِ ْتٝذ١
املباضاٚ ٠ثالخ ْكاط ٚتعترب ايٓتٝذ 0/5 ١أ ٚأنجط
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سػب ْتٝذ ١املباضاٚ . ٠ايًذٓ ١املٓعُ ١يًبطٛي١
ٖ ٞاؾٗ ١اييت ؼسز أًٖ ١ٝايالعبني ٚتكط ٖصٙ
ايعكٛب.١
تؿه ٌٝايٛفس :

ٜ - 8:6تأيف ٚفس ايفطٜل املؿاضى َٔ
العباً إضاف ١إىل  5إزاضٜني .
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 17ؾدصاً 12

ْ 1:7عاّ اٍبطٛي١
ٚإدطا ٤ايكطع:١

ادلادة السابعة
ٜ - 1:1:7ؿاضى يف ايبطٛي ١ايفطم اييت ٜتِ اعتُازٖا َٔ
ايًر ْ ١املٓعُ ١يًبطٛيٚ ١يف ساٍ:
نإ ايعسز ( )5مخػ ١فطم أ ٚاقٌ تكاّ ايبطٛي ١ضُٔ
فُٛعٚ ١اسسٚ ٠تًعب املباضٜات بٓعاّ ايسٚضَ َٔ ٟط٠
ٚاسسٜٚ ٠فٛظ بايبطٛي ١ايفطٜل ايص ٟحيصٌ عً ٢اعًٞ
ايٓكاط.
نإ ايعسز (  ) 8 -6غت ١إىل مثاْ ١ٝفطم تكػِايفطم إىل فُٛعتني عٔ ططٜل ايكطع ١عً ٢إٔ ٜهٕٛ
فطٜل ايسٚي ١املطٝف ١عً ٢ضأؽ اجملُٛع ١األٚىل
ٚايفطٜل ايفا٥ع بأخط بطٛي ١عً ٢ضأؽ اجملُٛع ١ايجاْ.١ٝ
نإ ايعسز  11 -9تػع ١إىل إسس ٣عؿط فطٜكاً تكػِايفطم إىل ( )3ثالخ فُٛعات عٔ ططٜل ايكطع١
عٝح ٜه ٕٛفطٜل ايسٚي ١املػتطٝف ١عً ٢ضأؽ
اجملُٛع ١األٚىل ٚايفضٜل ايفا٥ع بأخط بطٛي ١عً ٢ضأؽ
اجملُٛع ١ايجاْٚ ١ٝاسس ايفطم املتأًٖ ١إىل ايبطٛالت
ايكاض ١ٜأ ٚايسٚي ١ٝعً ٢ضأؽ اجملُٛع ١ايجايج.١
نإ ايعسز َٚ 12ا فٛم تكػِ ايفطم إىل ( )4أضبع١فُٛعات عٔ ططٜل ايكطع ١عٝح ٜه ٕٛفطٜل ايسٚي١
املطٝف ١عً ٢ضأؽ اجملُٛع ١األٚىل ٚايفطٜل ايفا٥ع بأخط
بطٛي ١عً ٢ضأؽ اجملُٛع ١ايجاْٚ ١ٝايفطم املتأًٖ١
يًبطٛي ١ايكاض ١ٜأ ٚايسٚي ١ٝعً ٢ضأؽ اجملُٛعتني ايجايج١
ٚايطابع..١
 - 2:1:7تكاّ َباضٜات (ايسٚض األ )ٍٚبْعاّ ايسٚضَٔ ٟ
َطٚ ٠اسسٜٚ ٠تأٌٖ يًسٚض ايجاْ ٞأٚ ٍٚثاْٞ
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 2:7قٛاعس ايبطٛي١

املر َٛع.١
 - 3:1:7تكاّ َباضٜات ايسٚض ايحاْ ٞبْعاّ ايتكاطع عٝح
ًٜتك ٞأ ٍٚاجملُٛع ١األٚىل َع ثاْ ٞاجملُٛع١
ايجاْٚ , ١ٝأ ٍٚاجملُٛع ١ايجاَْ ١ٝع ثاْ ٞاجملُٛع١
األٚىل.
ًٜ 4:1:7تك ٞايفطٜكإ ايفا٥عإ َٔ َباضٜات ايسٚض ايجاْٞ
يتشسٜس ايبطٌ ٚٚصٝف٘  ,نُا ًٜتك ٞاـاغطإ
يتشسٜس املطنع ٜٔايجايح ٚايطابع.
 - 5:1:يف ايسٚض األ ٍٚحيصٌ ايفطٜل ايفا٥ع عً ٢ثالخ
7
ْكاط ٚاملتعازٍ ْكطٚ ١اسسٚ ٠اـاغط ال ؾ. ٤ٞ
 - 6:1:7يف َباضٜات ايسٚض ايٓٗا ٚ ٞ٥قبٌ ايٓٗاٚ ٞ٥إشا
اْتٗ ٢ايٛقت األصً ٞإىل ايتعازٍ ٜتِ متسٜس ظَٔ
املباضا ٠بٛقت إضايف َست٘  10زقا٥ل عً٢
ايًذ٤ٛ
ؾٛطني ٚ ,إشا اغتُط ايتعازٍ ٜتِ
يًطنالت ايرتدٝش َٔ ١ٝعالَ ١اؾعا٤
( 6أَتاض).
 – 1:2:7تًعب املباضا 20 َٔ ٠زقٝكَٛ ١ظع ١عً ٢ؾٛطني
َتػاٜٚني بُٗٓٝا  5مخػ ١زقا٥ل يًطاس. .١
ٜ - 2:2:7ته ٕٛنٌ فطٜل َٔ  5مخػ ١العبني مبٔ
ف ِٗٝساضؽ املطَٚ ٢ال جيٛظ بس ٤املباضا ٠بأقٌ َٔ
شيو .
ٜ - 3:2:7ؼ َح ظًٛؽ  7غبع ١العبني عًَ ٢كاعس
ايبسال. ٤
ٜ - 4:2:7ه ٕٛتبس ٌٜايالعبني َفتٛساً طٚ ١ًٝقت
املباضا ٠باغتجٓا( ٤ساضؽ املطَ )٢ز ٕٚاغت٦صإ َٔ
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٠

 3:7ؾطٚط
املباضٜات

إقاَ١

اؿهِ ؾطٜط ١إٔ ٜتِ ايتبس َٔ ٌٜاملٓطل
احملسز ٠يفطٜك٘
 - 5:2:7تضقِ قُصإ ايالعبني َٔ  12 -1تجبت عً٢
ظٗط ايالعب بؿهٌ ٚاضح .
 - 6:2:7إشا سسخ إٔ تٓاقص عسز ايالعبني يف املًعب
عٔ  3العبني مبٔ ف ِٗٝح اضؽ املطَٜ ٢كّٛ
اؿهِ بإيػا ٤املباضاٟ ٚ ٠ضفع تكطٜط ًا بصيو إىل
ايًذٓ ١املٓعُ. ١
 - 7:2:7جيٛظ ؿاضؽ املطَ ٢إٔ ٜبسٍ َطنعَ ٠ع أٟ
العب أخط زاخٌ املًعب بؿطط اعالّ اؿهِ
ٚإثٓا ٤تٛقف املباضا. ٠
 - 1:3:7جيٛظ إٔ تكاّ املباضٜات يف اٍْٗاض أ ٚؼت
األضٛا ٤ايهاؾف.١
 2:3:7ته ٕٛأضض ٘ٝاملًعب إَا َٔ املطاط أ ٚاـؿب ٚال
ٜػُح بايًعب عً ٢اضض ضًَ ٘ٝأ ٚاإلغفًت.
 3:حيل يهٌ فطٜل اؿص ٍٛعًٚ ٢قت َػتكطع َست٘
3:
7
زقٝك ١يف نٌ ؾٛط ٟطًب َٔ َٝكات  ٟاملباضا, ٠
ؾطٜط ١إٔ ته ٕٛايهط ٠يف سٛظ ٠ايفطٜل .
 – 4:3:7ال ٟمسح ال ٟالعب مبػازض ٠املًعب خالٍ ايٛقت
املػتكطع.
ٜ - 5:3:7ػكط سل نٌ فطٜل بايٛقت املػتكطع َع
اْتٗا ٤ايؿٛط.
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ادلادة الثامنة
َ : 8البؼ َٚعسات

ٜؿرتط يف َعسات ايالعبني إٔ ال تؿهٌ أ  ٟخطط عً٢

ايالعبني

ايالعب ْفػ٘ أ ٚظَال ٘٥أ ٚالعيب ايفطٜل املٓافؼ ٚتؿٌُ َا
: ًٜٞ
 – 1:8قُٝص أ ٚفٓ) ١ًٝاشا يبؼ ايالعب ثٝاب ؼت
ايكُٝص أ ٚايفٓ ١ًٝفٝذب إٔ ٜهْ َٔ ٕٛفؼ يٕٛ
ايكُٝص أ ٚايفٓ.)١ًٝ
 - 2:8بٓطً ٕٛقصري (ٜٚؿرتط إٔ ٜه ٕٛايٛاق ٞتح ت
ايبٓطًْ َٔ ٕٛفؼ ي ٕٛايبٓطً) ٕٛ
 - 3:8ؾطابات.
ٚ - 4:8اق ٞايػام (َصٓٛع َٔ املطاط أ ٚايبالغتو)
 - 5:8سصا ٤تسضٜب خفٝف.
ٜ - 6:8ػُح يًشاضؽ باضتسا ٤بٓطً ٕٛط ٚ ٌٜٛظ ٟممٝع
عٔ باق ٞايالعبني .
 - 7:8يف ساي ١عسّ ايتعاّ ايالعب باملالبؼ ٚاملعسات
املعتُسٜ ٠ك ّٛاؿهِ باغتبعاز ٙإلمتاّ ػٗٝعات٘
ٚال جيٛظ ي٘ ايسخ ٍٛإال بعس ايتأنس َٔ .شيو.

21

ادلادة التاسعة
 :9األخطا٤
ايػًٛى

ٚغ٤ٛ

 1:إشا اضتهب ايالعب أ َٔ ٟاألخطا ٤ايتاي: ١ٝ
9
 - 1:1:9ضطب أ ٚقاٚي ١ضطب املٓافؼ .
 - 2:عطقً ١أ ٚقاٚي ١عطقً ١املٓافؼ.
1:9
 - 3:ايكفع عً ٢املٓافؼ.
1:9
َ - 4:هاتف ١املٓافؼ بعٔف أ ٚزفع٘ بايهتف.
1:9
 - 5:ضنٌ املٓافؼ أ ٚقاٚي ١ضنً٘.
1:9
 - 6:زفع املٓافؼ بايٝس.ٜٔ
1:9
َ - 7:ػو املٓافؼ.
1:9
 - 8:ايبصل عً ٢املٓافؼ
1:9
 – 9:االْعالم عً ٢املٓافؼ َٔ اـًف ؿع ١ضنً٘
1:9
يًهط ٠أ ٚقاٚي ١ضنً٘ ايهطٟٚ ,٠ؽتحَْٔ ٢
االْعالم ساضؽ املطَ ٢زاخٌ َٓطك ١اؾع

ا٤

عً ٢إٔ ال تؿهٌ خططاً عً ٢املٓافؼ. .
 - 10:ملؼ ايهط ٠بايبٝس أ ٚايصضاع َتعُساً زاخٌ
1:
9
َٓطك ١اؾعا ٤اـاص ١ب٘ (عسا ساضؽ املطَ.)٢
ٜعاقب ايالعب بطنً ١سطَ ٠باؾط ٚ ٠بطنً ١دعا ٤بػض
ايٓعط عٔ َٛقع ايهط ٠إشا اضتهب املدايف ١زاخٌ َٓطك١
اؾعا ٤اـاص ١بايفطٜل.
 2:إشا اضتهب ساضؽ املطَ ٢املدايفات ايتاي:١ٝ
9
 – 1:اشا الَؼ ايهطَ ٠ط ٠ثاْ ١ٝبعس إٔ يعبٗا
2:
9

قبٌ إٔ

ػتاظ خط املٓتصف أًُٜ ٚػٗا العب آخط.
 2:ملؼ ايهط ٠بٝس ٙأ ٚغٝطط عًٗٝا عٓس إعازتٗا بتعُس
2:
9
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َٔ ظَ.ٌٝ
 - 3:ملؼ ايهط ٠أ ٚغٝطط عًٗٝا بٝس ٙعٓس إضداعٗا ي٘
2:
9
َٔ ظَ َٔ ٌٝعٓس بسا ١ٜا ٣ضطب ١ثابت.١
 -4:ملؼ ايهط ٠أ ٚاستفغ بٗا يف ْصف ًَعب٘ ملس٠
2:
9
تعٜس عٔ  4ثٛاْ. ٞ
ٜعاقب بطنً ١سط ٠غري َباؾط. ٠
 -3:9اشا اضتهب أ َٔ ٟالعيب ايفطٜكني إسس ٣املدايفات
ايتاي: ١ٝ
 - 1:ايًعب بططٜك ١خطط ٠يف تكسٜط اؿهِ .
3:
9
 - 2:اعرتاض ايالعب املٓافؼ َتعُساً َٓٚع٘ َٔ
3:
9
ايٛص ٍٛإىل ايهط. ٠
َٓ - 3:ع ساضؽ املطَ ٢ايتدًص َٔ ايهط ٠بٝس. ٙ
3:
9
 - 4:أ ٟخطأ آخط ٜطتهب مل ٜطز ْصاً عً.٘ٝ
3:
9
ٜعاقب بطنً ١سطَ ٠باؾط٠
4:
9

اإلدطا٤ات ايتأزٜب: ١ٝ
ٜعاقب ايالعب بايبطاق ١ايصفطا ٤اشا اضتهب أَٔ ٟ
املدايفات اٍتاي: ١ٝ

 – 1:تصطف تصطفاً غري ضٜاض. ٞ
4:
9
 – 2:اعرتض بايك ٍٛأ ٚايفعٌ أ ٚاإلؾاض. ٠
4:
9
 - 3:خايف بؿهٌ َتهطض قٛاعس ايًعب .
4:
9
 - 4:أعام اغتُطاض ايًعب َتعُساً.
4:
9
 - 5:مل حيرتّ املػاف ١ايكاْ ١ْٝٛعٓس تٓفٝص ايفطٜل
5:9
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املٓافؼ ٍيطنً ١اؿط ٠املباؾط ٠أ ٚغري املباؾط  .٠أٚ
ضنً ١ظا ١ٜٚأ ٚضطبَ ١طَ.ٞ
 - 6:إشا زخٌ املًعب أ ٚغازض ٙز ٕٚإشٕ َٔ اؿهِ .
4:
9
ٜ - 5:ػتبعس ايالعب بايبطاق ١اؿُطا ٤يف اؿاالت
9
ايتاي: ١ٝ
 - 1:أشا اضتهب كايف ١غري قاْ. .١ْٝٛ
5:
9
 - 2:إشا غًو غًٛناً عٓٝفاً. .
5:
9
 - 3:إشا بصل عً ٢املٓافؼ أ ٚعً ٢أ ٟؾدص أخط .
5:
9
 - 4:إشا ملؼ ايهط ٠بٝس ٙملٓع ايفطٜل املٓافؼ َٔ
5:
9
تػذٖ ٌٝسف.
 - 5:إشا أعام اسس العيب ايفطٜل املٓافؼ َٔ تػذٌٝ
5:
9
ٖسف (فطص ١قكك٘).
 - 6:إشا سصٌ عً ٢اإلْصاض األصفط ايجاْ. ٞ
5:
9
 – 7:اشا تًفغ أ ٚاغتعٌُ إمياَ ٠٤ؤش ,١ٜأ , ١َٓٝٗ ٚأٚ
5:
9
عسٚاْ ,١ٝأَ ٚػضب.١
حيل يًفطٜل ايص ٟاغتبعس اؿهِ اسس العب ٘ٝبإزخاٍ بسٌٜ
بعس َطٚض زقٝكتني َ ,ا مل ٜه ٕٛايفطٜل املٓافؼ غذٌ
ٖسفاً فٝتِ يف ٖص ٙاؿاي ١إزخاٍ ايبس ٌٜفٛضاً .
 إشا أصبح عسز العيب ايفطٜكني َتػاٜٚاً بعس ايططز (-4 4أ )3 -3 ٚفٝبك ٢ايٛضع عًَ ٢ا ٖ ٛعً ٘ٝزٕٚ
ػاٚظ ايسقٝلتني .
 6:9ضطب ١اؾعا٤

24

 – 6:9عٓس تٓفٝص ضطب ١اؾعا٤
 – 1:6:9جيب عً ٢ايالعب ايصٜٓ ٟفص ضطب ١اؾعا ٤إٔ
ٜطنٌ ايهط ٠يألَاّ.
– 2:6:9جيب إ ال ًُٜؼ ايهطَ ٠ط ٠أخط ٟبعس ضنًٗا يف
املط ٠األٚىل اال بعز إٔ تالَؼ العباً أخط.
 – 3:6:9تعترب ايهط ٠يف ايًعب ؿع ١ضنًٗا ّ ٕ ايالعب
املٓفص يًططب.١
يف ؿغ تٓفٝص ضنً ١اؾعا ٤خالٍ ايٛقت األصً ٞيًُباضا ٠أٚ
ٚقت ايتُسٜس يف ْٗا ١ٜايؿٛط األ ٍٚأْٗ ٚا ١ٜاملباضا ٠أٚ
ايٛقت اإلضايفٜ ,تِ استػاب اهلسف ست ٢ي ٛالَػت ايهط٠
اسس ايكاُ٥ني أ ٚايعاضض ١أ ٚساضؽ املطَ.ٞ

 7:األخطا ٤املرتانُ١
9

تح تػب قاعس ٠األخطا ٤املرتانُ ١اـُػ ١يهٌ ؾٛط عً٢
سسٚ ٠عٓس استػاب اـطأ ايػازؽ ٜطبل َا : ًٜٞ
 - 1:استػاب ضنً ١سطَ ٠باؾطْ َٔ ٠كط ١اؾعا٤
7:
9
 – 2:جيٛظ يًفطٜل املٓافؼ ته ٜٔٛسا٥ط صس أَاّ
7:
9
ايهط ٠عٓس تٓفٝص ايطنً..١
 - 3:جيب إٔ حيسز ايالعب ايصٜ ٟعًب ايطنً.١
7:
3
 – 4:جيب إٔ ٜبك ٢ساضؽ املطَ ٞيف َٓطكت٘ ٚعً ٢بعس
7:
9
( )5مخػ ١أَتاض َٔ ايهط ٠عً ٢اقٌ تكسٜط.
 – 5:عً ٢باق ٞايالعبني إٔ ٜعًٛا زاخٌ املًعب يف خط
6:
9
عًَ ٢ػت ٣ٛايهطَٛٚ ٠اظ ٟـط املطَٚ ٞخاضز
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َٓطك ١اؾعا . ٤جيب إٔ ٜبك ٢ايالعب ٕٛعً ٢بعس
مخػ ١اَتاظ َٔ ايهطٚ ٠ع ٍ ِٜٗعسّ إعاق ١أٚ
اعرتاض ايالعب ايصٜٓ ٟفص ايطنً.١
 - 3:ال جيٛظ متطٜط ايهط ٠يعَٚ ٌٝإمنا ٜتِ تػسٜسٖا
6:
9
َباؾط ٠م ٛاملطَ. ٢
ال ٜػُح ال ٣العب َٔ ايفطٜل اـصِ ايتشطى َٔ َٛقع٘
اال بعس إٔ تططب ايهطٚ ٠تتشطى َٔ َٛقعٗا.
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ادلادة العاشرة
االعرتاض

10

ٚاالغتٓ٦اف
1 -10

حيل يهٌ فطٜل االعرتاض عً ٢أَ ٟباضا ٠أ ٚقطاض ٜؿعط اْ٘
غري َٓصف عك٘ ٚفل اإلدطا٤ات ايتاي: ١ٝ

ٜ 1 -1 -10كسّ االعرتاض خطٝاً إىل َطاقب املباضا ٠أ ٚاؿهِ أ ٚأسس
أعطا ٤ايًذٓ ١املٓعُ ١خالٍ غاعتني َٔ اْتٗا ٤املباضا٠
بتٛقٝع ضٝ٥ؼ ايٛفس.
ٜ 2 -1 -10طفل اٍفطٜل املعرتض ضغِ تأَني قسضَ / 100 / ٠ا ١٥زٚالض
أَطٜهٚ ٞأ ٟاعرتاض غري َصشٛب بايطغِ ال ٜتِ ايٓعط
ف. ٘ٝ
ٜ 3 -1 -10تِ ؼ ٌٜٛاالعرتاض إىل ؾٓ ١االْطباط اييت ٜتعني عًٗٝا
ايبت فٚ ٘ٝإصساض قطاض بؿأْ٘ قبٌ َٛعس إقاَ ١املباضا ٠ايتاي١ٝ
يًفطٜل املعرتض بٛقت ناف .
2 -10

ال جيٛظ تكس ِٜاالعرتاضات عً ٢ايكطاضات اييت ٜتدصٖا
اؿهِ يف املًعب عُالً باختصاصات٘ املٓصٛص عًٗٝا
باملاز ٠اؿاز ١ٜعؿط. ٠

3 -10

ٜعاز ضغِ ايتأَني إىل ايفطٜل إشا قبٌ االعرتاض ؾهالً
َٛٚضٛعاً .

4 -10

حيل يهٌ فطٜل االغتٓ٦اف عً ٢ايكطاضات ايصازض َٔ ٠ؾٓ١
االْطباط ٚفل اإلدطا٤ات ايتاي: ١ٝ

ٜ 1 -4 -10طفع طًب االغتٓ٦اف إىل ايًذٓ ١املٓعُ ١يًبطٛيٚ ١اييت
ؼ ً٘ٝبسٚضٖا إىل ؾٓ ١االغتٓ٦اف بعس اغتالّ ايفطٜل قطاض
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ؾٓ ١االْطباط َباؾط ً. ٠
ٜ 2 -4 -10طفل ايفطٜل املػتأْف ضغِ تأَني قسض٠

 / 200 /زٚالض

أَطٜهَ ٞع تكطٜط َفصٌ باغتٓ٦اف ايفطٜل ٚسٝجٝات٘ عً٢
ايكطاض ايصازض َٔ ؾٓ ١االْطباط .
ٜ 3 -4 -10تعني عً ٢ؾٓ ١االغتٓ٦اف ايبت يف املٛضٛع َباؾط ً٠بعس
اغتالَٗا يالغتٓ٦اف .
ٜ 4 -4 -10عاز ضغِ االغتٓ٦اف إشا قبٌ االغتٓ٦اف ؾهالً َٛٚضٛعاً.
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ادلادة احلادية ع شر
أيٛإ املالبؼ

11

ٚتطمميٗا
ايًٕٛ

1 -11

ٜجبت نٌ فطٜل ايً ٕٛايطمسٚ ٞاالستٝاط ٞيفطٜك٘ ٚشيو
عٓس تجبٝت العبٜٚ ٘ٝصطشب نٌ فطٜل َالبػ٘ َٔ ايًٕٛ
االستٝاطٚ , ٞجيب إخطاض ايًذٓ ١املٓعُ ١أ ٚاألَاْ ١ايعاَ١
قبٌ بس ٤املباضٜات غُػ ١عؿطَٜٛ ٠اً .

2 -11

ميٓح ايفطٜل سل االستفاظ بًَ ٕٛالبػ٘ اٍ

ضمس ٞيف

املباضٜات اييت تكاّ عً ٢أضض٘ .
3:
11

ته ٕٛأضقاّ ايالعبني غط ٚاضح عً ٢ظٗط ايكُٝص ٚفل
تعًُٝات االؼاز ايسٚيٚ , ٞجيب إٔ حيتفغ ايالعب بطقُ٘ يف
مجٝع َباضٜات فطٜك٘ بايبطٛيٚ , ١ميٓع نٌ العب ال ًٜتعّ بٗصا
اإلدطا َٔ ٤املؿاضن ١يف املباضا ٠بكطاض َٔ َطاقب أٚ

سهِ

املباضا. ٠

4:
11

جيب اغتعُاٍ األضقاّ َٔ  12 – 1عً ٢إٔ حيتفغ ساضؽ
املطَ ٢بطقِ 1

5:
11

تتهَ ٕٛالبؼ ايالعب َٔ ( قُٝص – ؾٛضت ) َٚػُٛح
باغتدساّ ٚاق ٞبالغتٝو يًعني ٜٚ ,ػُح باضتسا ٤دٛاضب أٚ
غطا ٤بالغتٝو يًهاسٌ ٚأضبط ١ايكسّ ٚميٓع اضتسا ٤أْٛ ٟع
َٔ أْٛاع األسص ١ٜخالف األسص ١ٜاملطاط. ١ٝ
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ادلادة الثانية عشر
َعسات

12

ايالعبني
ايكٛاْني

1:
12

ٚايتعًُٝات

جيب عً ٢االؼازات األعطا ٤املؿاضن ١يف ايبطٛي ١االيتعاّ
بكٛاْني ٚتعًُٝات االؼاز ايعطب ٞاـاص ١باملعسات ايطٜاض١ٝ
سٝح ال ٜػُح طبع أْ ٚؿط أ ٟؾعاضات أ ٚإعالْات ؽٜاغ١ٝ
أ ٚز ١ٜٝٓأ ٚػاض ١ٜبأ ١ٜيػ َٔ ١ايًػات عًَ ٢عساتِٗ
ايطٜاض ١ٝمبا يف شيو اؿكا٥ب ايٝس ١ٜٚأ ٚايطب ١ٝأثٓا٤
تٛادسِٖ زاخٌ املًعب  ,أ َٔ ٚأَانٔ اإلقاَٚ ١املٓاطل
احملٝط ١بٗا .

2:
12

خالٍ َباضٜات ايبطٛي ١نٌ املعسات ( املالبؼ – اؾٛاضب –
اؿكا٥ب – املعسات ايطب ) ١ٜجيب إٔ ػاظ بٛاغط ١االؼاز
ايعطب. ٞ

3:
12

ايهطات اييت تػتدسّ يف َباضٜات ايبطٛي ١جيب إٔ ٜتِ
اختٝاضٖا َٔ قبٌ االؼاز ايعطب ٞيًتأنس َٔ َطابكتٗا
ملٛاصفات االؼاز ايسٚي. ٞ
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ادلادة الثالثة عشر
سهاّ

13

ايبطٛي١
1:
13

تعني ايًذٓ ١املٓعُ ١طاقِ َهّ ٕٛ

ٕ ( )4أضبع ١سهاّ

يهٌ َباضا , ٠عٝح ٜتٛادس سهُإ زاخٌ ايػاس, ١
ٚثايح عً ٢خط ايتُاؽ  ,أَا ايطابع فٗ ٛاملٝكاتٞ
2:
13

ميهٔ االغتعاْ ١باؿهِ ايجايح إلزاض ٠املباضا ٠إشا تعصض
اغتُطاض أسس سهُ ٞايػاس ١يف َُٗ ١ايتشه. ِٝ

3:
13

ٜتٛىل اؿهِ األَ ٍٚػٛ٦ي ١ٝنتاب ١ايتكط ٜط ٚتس ٜٔٚأسساخ
املباضا. ٠

4:
13

ٜه ٕٛاملٝكاتَ ٞػٛ٦الً عٔ ضبط ايتٛقٝت مبا يف شيو
إٜكاف ايػاع ١يف اؿاالت ايتاي: ١ٝ

1:4:
13

عكب تػذٖ ٌٝسف .

2:4:
13

بإؾاض َٔ ٠اؿهِ ملعاؾ ١العب َصاب .

3:4:
13

عٓس استػاب ضنً ١دعا ٤أ ٚضنً ١سطَ ٠باؾط. ٠

4:4:
13

يف ساي ١تٔفٝص ضنً ١دعا ٤أ ٚضنً ١ضنٓ ١ٝقبٌ ْٗا ١ٜايٛقت
األصًَ ٞباؾطٚ ٠تٓتٗ ٞاملباضا ٠فٛض َعطفْ ١تٝذ ١ايطنً ١أٚ
خطٚز ايهط ٠خاضز املًعب .

ايهط ٠خاضز

5:
13

ٚزاخٌ املًعب

تعترب ايهط ٠زاخٌ املًعب ٜٚػتُط ايًعب يف اؿاالت ايتاي١ٝ

1:5:
13

إشا ملػت اـط اؾاْيب َٔ املًعب .

2:5:
13

إشا ملػت اـط ايطٝ٥ػ َٔ ٞخطٛط املًعب .

3:5:
13

إشا ملػت العباً غري َػُٛح ي٘ بايسخٜٚ ٍٛتٛادس عً٢
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خطٛط املًعب .
4:5:
13

إشا اضتست َٔ قا ُٞ٥املطَ ٢أ ٚايعاضض. ١

5:5:
13

إشا ملػت أسس اؿهُني املتٛادس ٜٔزاخٌ املًعب .
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ادلادة الرابعة عشر
إٜكاف املباضا٠

14

املدايفات

1:1:
14

ٚايعكٛبات

إشا أٚقفت املباضا ٠قبٌ ْٗا ١ٜايٛقت األصً ٞأ ٚاإلضايف
ألغباب خاضد ١عٔ غٝطط ٠اؿهِ تكطٖا ايًذٓ ١املٓعُ, ١
فٝتِ إعاز ٠املباضا ٠بٛقتٗا ايهاٌَ ايكاْ ْٞٛخالٍ

/ 24 /

غاع. ١
2:1:
14

ال حيل يالعبني ايص ٜٔسصً ٛا عً ٢بطاق ١محطا ٤يف املباضا٠
اييت أٚقفت املؿاضن ١يف املباضا ٠املعاز. ٠

غٝاب ايفطٜل

2:
14

اْػشاب

3:
14

يف ساي ١غٝاب ايفطٜل ٚقت بس ٤املباضآٜ ٠تعط اؿهِ َس/ ٠
 / 15زقٝك ١ثِ ٜعًٔ إيػاٖ٤ا ٚاعتباض ايفطٜل ايػا٥ب خاغطاً
بٓتٝذ5/0 ١

ايفطٜل

يف ساي ١اْػشاب ايفطٜل بع ز بسا ١ٜاملباضاٜ ٠عترب خاغطاً
بٓتٝذَ 5/0 ١ا مل تهٔ ايٓتٝذ ١أنرب َٔ شيو

ٚميٓح

ايفطٜل اـصِ ايفٛظ ٚخالخ ْكاط ٚحيل يًذٓ ١املٓعُ ١إبعاز
ايفطٜل َٔ ايبطٛي ١اشا ضأت شيو ضطٚضٜاً .
تعط ٌٝاملباضا٠

4:
14

يف ساي ١تعط ٌٝاملباضا ٠عُساً َٔ أسس ايفطٜكني تتدص ايًذٓ١
املٓغََ ١ا تطآَ ٙاغباً َٔ قطاضات .
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ادلادة اخلامسة عشر

أحكام عامة

1:
15

ٜعٛز يًذٓ ١املٓعُ ١سل تفػري َٛاز ٖص ٙايال٥شٚ , ١ميهٔ
هلا ايطدٛع إىل ايًٛا٥ح ايفٓ ١ٝايسٚي ١ٝفُٝا مل ٜطز ب٘ ْص يف
ٖص ٙايال٥ش. ١

2:
15

ٜعٛز يالؼاز ايعطب ٞسل تعسٖ ٌٜص ٙايال٥شٚ ١إشا دطٖ ٣صا
ايتعس ٌٜأثٓا ٤ايبطٛي ١فٝطبل اعتباضاً َٔ ايبطٛي ١ايتاي. ١ٝ

3:
15

ٜعٛز يالؼاز ايعطب ٞسل تعسٖ ٌٜص ٙايال٥شٚ ١إشا دطٖ ٣صا
ايتعس ٌٜأثٓا ٤ايبطٛي ١فٝطبل اعتباضاً َٔ ايبطٛي ١ايتاي. ١ٝ
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