
 

 

1 

 

 الباب ..............
 النشاط الرياضى بالجامعات 

 
تحول  المنشوات الرياضويا بالجامعوات لالمعالود العليوا الملوريا الوى انديوا رياضويا لطلبوا        (        مادة )

 لذه الجامعات لالمعالد  , ليعتبور لو  نواد موه التياوات الرياضويا التوى يهورا كليتوا احلوا 
اتداريووا المختلووا ل نووا   الشخلوويا اتكتباريووا , لتتووللى الجتووا, لتلووله لوو  لووذا النووانله 

اجووراتات اشووتاره خوو   موودة ت تجووال  هووتا اشووتر مووه توواري  العموو   لووذا النووانله تحلووا  

 .  باحلام
يحل  مه ل  طالب بالجامعا أل المعتد العالى رهو  كضوليا منوداره و ووله جنيتوا هونليا         (     مادة )

المختلا  ى الجامعا بتحليل  مع الرهول  الدراهويا المنوررة ل ايداكو    وى تلت   الجتات 
حهاب خاص للنادا بأحد البنلك اللطنيا التى يحددلا مجلس إدارة النوادا, لتخلوص تلوك 
الحليلا ل نفاق كلى أغورا  النوادا  لانشوطت  , ليعتبور الطالوب كضولا بالنوادا  متمتعوا  

ات التووى يحووددلا الناووا  اتهاهووى للنووادا مووه توواري  بجميووع الحنوولق لكليوو  جميووع اتلت اموو
 التحاق  بالجامعا حتى تاري  تخرج  منتا .

الناوا  اتهاهوى تنديوا طلبوا  -مع ل ير التعلي  العالى بالتنهيق  –يلدر الل ير المختص        (       مادة )
ه  مجلووس الجامعووات لالمعالوود العليووا متضوومنا تحديوود اغوورا  النووادا لاختلالووات  لتعيووي

ادارتوو  مووه بوويه المختلوويه بالجامعووا لالوول ارة المختلووا بالرياضووا لممووو  ال الووور لطلبووا 
اللليا ال المعتد  , لما يحودد الناوا  اختلالوات مجلوس اتدارة لكودد اكضواا  لاجوراتات 
دكلة المجلس ل نعناد للحا اجتماكات  للحا قرارات  ل طرق الرقابا كلى النادا لغير 

 اتات التنايميا .ذلك مه اتجر
يعواد تناوي  اتتحواد الرياضوى للجامعوات ليتلوله موه جميوع انديوا طلبوا الجامعوات لالمعالود         (     موادة )

بالتنهويق  –العليا التى يت  اشتارلا ل نا تحلا  الملاد الهوابنا , ليلودر الول ير المخوتص 
 : اتتضمنمناام  اتهاهى  -مع ل ير التعلي  العالى 

للاجباتت  ل اات اتشتراك  ط العضليا  ى اتتحاد لانلاكتا لحنلق اتكضاتشرل -1
 لطرينا تحليلتا .

قلاكد لاهس تلليه الجمعيا العملميا ل تحاد مه انديا طلبا الجامعات لالمعالد العليا  -2
لغيرلا مه انديا طلبا الجامعات لالمعالد  العليا الخالا التى يت  اشتارلا , لاجراتات 

الجمعيا ل نعناد لشرلط لحا انعنادلا للحا قراراتتا  دكلة  
طرينا تشلي  مجلس اتدارة باتنتخاب ال بالتعييه لالشرلط اللاجب تلا رلا  ى  -3

اتكضات لكددل  لطرق انتات كضليتت  لاختلالات المجلس لمدت  لاجراتات دكلت  
 ل نعناد للحا اجتماكات  للحا قرارات  .

. لليفيا اهتغ لتا أل التلرف  يتا لمراقبا لر تاملارد اتتحاد  -4  
 

يجل  للجامعات لالمعالد العليا الخالا اشتار انديا للط ب ل نا  للشرلط التى يحددلا       (      مادة )
الل ير المختص بالرياضا  ى تاحا الناا  اتهاهى لتلك اتنديا , لتخضع لذه اتنديا تحلا  

 للشباب لالرياضا المشار الي  . قانله التياات الخالا

 الباب......
 النشاط الرياضى بالمدارس

 
ينشأ لندلق يهمى " لندلق اتنديا الرياضيا المدرهيا "  يتللى انشات انديا رياضيا   (         مادة )

مدرهيا كلى مهتلا جمتلريا ملر العربيا لدكمتا  لالمهالما  ى تملي  ليانتتا 
لاتشراف كلى انشطتتا للضع قلاكد لاهس اهتومار منشاتتا بما يهال   ى تعاي  

التى يلدرلا رايس  لللندلقالداخليا لطبنا  ل احا ملاردلا , ل ق ما يراه مجلس ادارت  
ليتبع  ا ,, لتلله ل  الشخليا اتكتباريا , لتعتبر املال  أملات كاممجلس الل رات 
 . الل ير المختص 

 
يلدر بتشليل   لتحديد المعاملا الماليا تكضاا  قرار يتللى إدارة اللندلق مجلس إدارة       (         مادة )

, لما شتريا   كلى اتق  لاحدا  ليعند المجلس أجتماكا  مجلس الل رات لمدة كاميه مه رايس
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مه أكضاا  كلى اتق  , ليلله و وا بنات كلى طلب رايه  ال تجتماكات طاراا يجل  دكلت  
انعناده لحيحا بحضلر أغلبيا أكضاا   , لتلدر قرارات المجلس باغلبيا أللات الحاضريه 

الداخليا لللندلق ,  اذا تهالت اتللات يرجح الجانب الذا من  الرايس  لتحدد ال احا 
لق أما  النضات النلاكد التى يهير كليتا المجلس  ى اكمال   , ليمو  رايس المجلس اللند

 ل الغير .
 

ليا  قرار مه   يلله لللندلق مدير تنفيذا  متفرغ يلدر بتعيين   لتحديد  معاملت  الما  (       مادة )
لمدة كاميه قابلا للتجديد  ليتللى اإلشراف كلى الجتا  اللايفى لللندلق  الل ير   المختص

ت دله اه يلله ل  للت معدلد , لحضلر اجتماكات مجلس اتدارة لالمشارلا  ى المناقشا
 لما يتللى  تنفيذ قرارات المجلس  لما يللف ب  مه اختلالات . 

 
 مهتتلله ملارد اللندلق     (     مادة ) 

رهل  نشاط رياضى بجميع مراح  التعلي  قب  الجامعى بلاقع كشرله جنيتا  للطالب   -1
 هنليا .

 الدللا  اتكتمادات التى تخلص لللندلق مه ملا نا -2
 اتكانات المدرجا  ى ملا نا الل ارة  المختلا بالرياضا ال التربيا لالتعلي   -3
 اإلكانات لالتبركات لالتبات لالللايا التى ينبلتا مجلس إدارة اللندلق . -4
 لللندلق .الداخليا ايا ملارد أخرا تحددلا ال احا  -5

 ى حهاب الهابنا تلت   الجتات المختلا بايداع حليلا المبالغ المشار اليتا  ى المادة     (      مادة )
خاص لللندلق بأحد البنلك اللطنيا التى يحددلا مجلس إدارة اللندلق , لتخلص تلك 
الحليلا ل نفاق كلى أغرا  اللندلق المبينا  ى لذا النانله لللااح  التنفيذيا , ليت  

 ا الحهاب  ى نتايا ل  كا  مالى للتالى ترحي  الفاا  مه لذ
مجلس إدارة اللندلق لل الهلطا المتيمنا كلى شالن  لتلريف املره , لل  اه يتخذ مه   (          مادة )

 النرارات ما يراه ت ما  لتحنيق الغر  الذا انشئ مه أجل  , لكلى اتخص ما يلى :
اللندلقلضع الهياها العاما التى تلف  تحنيق أغرا   -1  
لضع ناا  لخطا لتناي  الرياضا المدرهيا بما يلف  تشجيعتا لالتحفي  كلى ممارهتتا  -2

 للضع البرامج التى مه شانتا إقاما المهابنات الرياضيا المدرهيا 
لضع لتنفيذ خطط إنشات لليانا لدك  اتنديا الرياضيا المدرهيا لتدكي  البنيا اتهاهيا  -3

 لتا بما يخد  الرياضا كملما  
لضع لتنفيذ خطا لتطلير المدارس المنتناة ل ق ضلابط محددة لتحليلتا الى مدارس  -4

 رياضيا 
مدرهى للمهاكدة  ى تحنيق إنشات لإدارة قاكدة بيانات معللماتيا للنشاط الرياضى ال  -5

 الدا   .
لضع الخطط لالبرامج ال  ما لتفعي  اتنشطا لالمهابنات اتللمبيا  -6

المدرهيا  لالبدت  ى تنفيذلا كنب اتنتتات مه اهتلما  اتنشاتات الرياضيا 
 ال  ما 

 الملا نا كلى مشرلع الملا نا لللندلق لحهاب  الختامى   -7
 الدلريا التى تند  كه هير العم  باللندلق لمرل ه المالى  النار  ى التنارير  -8
لضع الللااح الماليا لاتداريا المناما لعم  اللندلق دله التنيد بالنلاكد المعمل  بتا   -9

   ى الجتات الحللميا كلى اه يلدر بتا قرار مه رايس المجلس
 

تشم  كلى إيرادات  لملرل ات  , لتمهك حهابات يلله لللندلق ملا نا ماليا مهتنلا         (       ماده )
لتبدت الهنا الماليا  ا الداخليا لللندلق اللندلق ل نا  للنلاكد التى تنامتا ال اح

ليتللى الجتا  المرل ا للمحاهبات  ماليا للدللا لتنتتى بنتايتتا ,لللندلق ببدايا الهنا ال
   .مراقبا حهابات اللندلق ل نا ل ختلالات المخللا ل

بإنشات لندلق التملي   1981( لهنا 5( مه النانله رق  )3( مه المادة )2يلغى البند )      (      مادة )
اتللى لركايا النشت لالشباب لالرياضا  يما تضمنت  مه  ر  رهل  نشاط رياضى 

 بجميع مراح  التعلي  لذلك بالنهبا للتعلي  قب  الجامعى .

 
 



 

 

3 

 

 ......الباب 
 المنا كات الرياضيا لالفل   يتاتهليا 

 

) ال لوو  مجملكووا مووه التياووات متماولووا  نلكيووا  أل متجووالرة  ينشووأ  ووى لوو  لياووا رياضوويا  (       مادة  )
الملضلكيا لالمهتعجلا لمنا كوات التنفيوذ لجنا  للتل يق  ى المنا كات الرياضيا ملانيا ( 

لوو  الناشوواا بوويه التياووات الرياضوويا الناشوواا كووه تطبيووق لووذا النووانله لالنوورارات المنفووذة 
المنللص كليتا  ي لذا النانله أل بينتا لبويه العوامليه  وي مجوا  الرياضوا لغيورل  موه 

) كودا المنا كوات اتداريوا التوى يخوتص بنارلوا مجلوس الدللوا  تكبيه أل حلا  أل إداريويه
 . لمنا  لذلك (لالمنا كات التى يتفق كلى حلتا كه طريق لياات التحلي  ل نا للنانله ا

لتشوول  اللجنووا بنوورار مووه ل يوور العوود  برااهووا أحوود رجووا  النضووات لمووه ممووو  للتياووا                          
الرياضوويا يختوواره مجلووس ادارتتووا , لينضوو  الووى كضووليا اللجنووا  ممووو  للطوورف اتخوور  ووى 

 . الن اع

الموادة التل يوق بويه أطوراف المنا كوات التوى  ل تتللى اللجاه المنللص كليتا  وى لوذه                         
لتلوودر اللجنووا  للجولت إلووى لوذه اللجوواه بغيوور رهول  .تخضوع تحلووا  لوذا النووانله ليلووله ا

ي  طلووب التل يووق اليتووا , دتللوويتتا  ووى المنا كووا  ووى ميعوواد ت يجووال  شووترا  مووه توواري  تنوو
,  وواه قبلتووا  لتعوور  التللوويا كلووى اطووراف المنا كووا خوو   اهووبلع مووه توواري  لوودلرلا

أطراف الن اع يت  اوبات ذلك  ى محضور يلقوع كليو  جميوع اتطوراف لتلوله لو  قولة الهوند 
التنفيذا , لاذا ل  ينب  أحد اتطوراف التللويا أل اننضوت المودة دله اه يبودا الطر واه أل 
أحدلما راي  بالنبل  أل الر   أل ل  تلدر اللجنا تلليتتا خ   ميعواد الشوتر يلوله للو  

  ا المختلا طر ى الن اع اللجلت الى المحلممه 

لكدا المهاا  التى يخوتص بتوا النضوات المهوتعج  لمنا كوات التنفيوذ لالطلبوات الخالوا                         
باتلامر كلى كوراا  لالطلبوات الخالوا بوألامر اتدات ت تنبو  الودكلا التوى تر وع ابتودات 

آلحلا  لذا النانله ات بعود تنودي  طلوب التل يوق الوى  الى المحال  بشأه المنا كات الخاضعا
اللجنا المختلا ل ولات الميعواد المنورر تلودار التللويا أل الميعواد المنورر لعرضوتا دله 

 .   قبل 

 

يجل  للتياات الرياضيا التى يهرا كليتا أحلا  لوذا النوانله اتتفواق كلوى تهوليا موا قود مادة )      (         
أل بينتووا لبوويه العووامليه  ووي مجووا  الرياضووا لغيوورل  مووه تكبوويه أل حلووا  أل  تووا بين ينشووأ

مووه منا كووات بمناهووبا ك قووا قانلنيووا كنديووا لانووت أل غيوور كنديووا  كووه طريووق  إداريوويه
التحلي   ,  ليجل  اه يلله اتفاق التحلي  هابنا  كلى قيوا  النو اع هولات قوا  مهوتن   بذاتو  

ل بع  المنا كات التى قد تنشأ بيه الطور يه , لموا يجول  أل لرد  ى كند معيه بشأه ل  أ
اه يلله اتفاق التحلي  بعد قيا  الن اع للل لانت قد اقيمت بشأن  دكلا أما  جتوا قضواايا 
, ليهوورا كلووى التحلووي  المشووار اليوو  أحلووا  قووانله التحلووي   ووى الموولاد المدنيووا لالتجاريووا 

 .  لتعدي ت 1994لهنا  27اللادر بالنانله رق  

          

ناوور لا ووا المنا كووات الملضوولكيا لالمهووتعجلا ل تخلووص دااوورة بلوو  محلمووا ابتداايووا          (       مووادة )
لمنا كووات التنفيووذ الناشوواا كووه تطبيووق لووذا النووانله لالنوورارات المنفووذة لوو  الناشوواا بوويه 

 ووي مجووا   التياووات الرياضوويا المنلوولص كليتووا  ووي لووذا النووانله أل بينتووا لبوويه العووامليه
) كودا المنا كوات اتداريوا التوى يخوتص  الرياضا لغيرل  موه تكبويه أل حلوا  أل إداريويه

بنارلا مجلوس الدللوا لالمنا كوات التوى يتفوق كلوى حلتوا كوه طريوق لياوات التحلوي  ل نوا 
 . للنانله المنا  لذلك (

لللوو  ذم ملوولحا اللجوولت إلووى النضووات  اتداريووا المختلووا لالمرل يووا لجتووا ليجوول           (       مووادة  )
أل أم مووه التياووا ل كتوورا  كلووى أم مووه قوورارات الجمعيووا العملميووا أل مجلووس إدارة ا

دااووورة   تفلووو ، لأل تلووور اتتا المخالفوووا للنوووانله أل الناوووا  اتهاهوووى للتياوووا  أنشوووطتتا
التياووا  لمحلمووا اتبتداايووا اللووااه  ووي داارتتووا منوور متخللووا   ووى المنا كووات الرياضوويا با
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لبعود اتهوتعانا بموا  المشوفلع بمهوتنداتتا التياوا بعد اتهتماع إلى د اع حلما  ى الدكلا 
للمحلموا أه ليجل قد تراه ت ما  مه الخبرات الرياضييه  ى  المنا كات التى تهتل   ذلوك , 

ذ الحلو  أل تلفيا أملالتا،    ينف التياا تشم  حلمتا نفاذا  معج   إت  ي حالا الحل  بح  ا
  .إت بعد ليرلرت  نتاايا  

بملجب حل  قضااي  ي حا  وبلت التياا تشم  الج اتات التي يمله تلقيعتا كلى ل
ه لنلاكد المنررة بملجب لذا النانللاهى مخالفتتا للناا  األها  

 أنذار التياا بتلحيح المخالفا  -1                     

ابطا  قرار أل ألور مه قرارات الجمعيا العملميا أل  -2
 مجلس اتدارة 

تجميد نشاط العضل المخالف أل تجميد كضليت  بمجلس اتدارة  -3  

ح  مجلس اتدارة أل ك   بع  اكضاا  -4  

تجميد نشاط االتياا لمدة محددة  -5  

ح  التياا لتلفيا املالتا   -6  

يتللى المدير التنفيذا للتياا  المنتخب، التياا  ي حالا الحل  بح  مجلس إدارة ل    
إجرات انتخابات جديدة ل نا للناا  األهاهي  تهيير العاج  لالضرلرا مه املرلا ل

 . نتاايايلما مه تاري  ليرلرة الحل  تهعيه خ    ترة ت تجال  للتياا 

 
 


