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ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

ÏÅ^Èœ÷]<Ì⁄^√÷]  

 

UÌÈÀÈí÷]<l^€È~π]<‹Èøflj÷<ÌÈ◊€√÷]<l]]Üq˝] 

تقدمي امللف للمحافظة الوالئية*   

.يتم دراسة امللفات على املستوى اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية*   

.يوم كأقصى تقدير 15بعد اية املخيم يرسل تقرير مفصل إىل اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية يف ظرف *  

U <l^fiÁ”⁄‹ÈÈ~j÷^e<î^§]<Ã◊π]  

.طلب ترخيص بإقامة خميم صيفي*   

)منوذج مرفق(بطاقة فنية عن املخيم *   

)نوذج مرفق(هيئة تأطري املخيم *   

)منوذج مرفق(السرية الذاتية لقائد املخيم *   

)منوذج مرفق(قائمة تتضمن أمساء املشاركني *   

.ة العامةنسخة من استمارات التأمني اخلاصة بالفوج لدى القياد*   

)منوذج مرفق( التمويلميزانية املخيم مع حتديد مصادر*   

)منوذج مرفق(الربنامج العام *   

التقرير املايل النهائي*   

)منوذج مرفق(تصريح وايل األمر للقصر*   

)منوذج مرفق(شهادة طبية *   

)مرفق عمومي أو خاص( التخييم ممضي من طرف مالك أو مسري املكان رخصة مكان*   

 

 

 



ÌÈf√é÷]<ÌÈõ]ÜœµÇ÷]<ÌËÜÒ]à¢]<ÌËÖÁ„€¢] 

 القيادة العامة
 اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

................المحافظة الوالئية لوالية  
 رخصة تنظيم مخيم كشفي

 
      :رقم                                                                    

 

رئيس اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية ................................./.......................أنا املمضي أسفله السيد
...............................................................................................................لوالية  

..............:...............بلدية......................:......على ملف التخييم املقدم من طرف فوجو بعد إطالعي   

 2010/ل و م ص :............./رقم...............:.......و بعد مداوالت اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية بتاريخ
.مجيع شروط التخييم متوفرة و عليه تبني أن  

Î<^⁄<ÖÜœiÍ÷  

بتنظيم خميمه الصيفي .................................:...........بلدية.........................:..........يسمح لفوج
:...............................دائرة........................:...........والية:...................................بـ

...............................................................................................:...............بلدية.  
...........................:............اللقب.................................:........االسم): ة(حتت مسؤولية القائد  
............................:......الوظيفة الكشفية.............................:.................تاريخ و مكان امليالد  
املرفقة االمسيةوفق القائمة ) ة(مشارك ...........................:....يشارك يف املخيم عدد  

...............................................................................:تبدأ صالحية هذه الرخصة من تاريخ -  
......................................................................................................:وتنتهي بتاريخ  

ملدنية و العسكرية تسهيل املهمةطار النفع العام يرجى من السلطات اباعتبار أن النشاط يتم يف إ  
 ..............................:.......حرر يف
 .........................:.............بتاريخ

 

 موافقة احملافظ الوالئي                                                    إمضاء رئيس اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية   
  
 
 

.ه لإلعالم و اإلطالعتوجنسخ *   
.اللجنة الوطنية-  
احملافظة الوالئية املستقبلة-  
مصاحل أمن الوالية املستقبلة-  

2010/ ق ع ................../   



 
ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
............:....................محافظة والية  

..........:...................................فوج  
الكشفيالمخيم الصيفي   

 

 
 
 

.............................................................................:.................أنا املمضي أسفله السيد  

............................:..................بـ..............................:.......................املولود بتاريخ  

..........................................:...............................رخصة السياقة رقم/ و احلامل لبطاقة التعريف  

................................................:.......عن...........................:...............الصادرة بتاريخ  

..................................................................................:................املسمى البينأمسح   

.............................:...................بـ...............................:....................املولود بتاريخ  

.............................................:.......................خيم الصيفي الذي ينظمه الفوج بـباملشاركة يف امل  

................................:..............والية.....................................:......................بلدية  

............................:..............إىل...........................................:.....خالل الفترة املمتدة من  

 

إمضاء املعين                                                         مصادقة مصلحة احلالة املدنية           

 

  

 

 

 

 

Ü⁄˘]<Í÷]Ê<xËÜíi<EÜíœ◊÷D  

 

 



 

÷”ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^éا  

 القيادة العامة
.........................:.............واليةمحافظة   

....................:...............................فوج  
 

 المخيم الصيفي الكشفي
 
 

 
 

................................................................................:............أنا املمضي أسفله الطبيب  

.................:.........البالغ من العمر.................................:...........و بعد الكشف على املعين املسمى  

و قد تبني أن املعين يف صحة جيدة متكنه من املشاركة يف املخيم الصيفي الذي ينظمه الفوج 
...........:.................والية...........................:.......بلدية.................................:......بـ  

..................................:...........إىل ...............................:.............خالل الفترة املمتدة من  

.قدم هذا التصريح لإلدالء به مبا يسمح به القانون  

 

 الطبيبإمضاء و ختم 

 

 

 

 

 

 

 

 

gÈf�÷]<xËÜíi 

 



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 >القيادة العامة

< 

 
..................:................محافظة والية  

.............:..................................فوج  
 

 المخيم الصيفي الكشفي
 

‹È~€◊÷<›^√÷]<s⁄^fi2÷] 

 األيام الفترة الصباحية الفترة المسائية الفترة الليلية
 اليوم األول   
 اليوم الثاني   
 اليوم الثالث   
 اليوم الرابع   
 اليوم الخامس   

 

 :يتضمن الربنامج العام للمخيم على ما يلي

ترشيد استهالك املياه، املشاركة يف تنظيف الشاطئ باملخيم، محلة حتسيسية حول : مثل(أنشطة خدمة و تنمية اتمع  -
املدينة، زيارة تضامنية للمستشفيات و مراكز املعاقني و  إحياءاحلفالت و املناسبات اليت تنظمها املدينة، املشاركة يف تنظيف 

 )إخل...دور العجزة و املسنني

 .زيارة املدن و األماكن األثرية و املؤسسات و اهليئات -

 .و استطالعية للمنطقة إقامة رحالت استكشافية-

 )ميكن املبيت خارج املخيم ملدة يوم أو يومني(تنظيم مسريات على األقدام مبراعاة املسافة حسب املراحل السنية  -

 )إخل...البحث عن الكنز، ألعاب الشاطئ،معركة البواخر: مثال(ألغاب و مسابقات  -

 )ليلية للمدينةحفالت السمر، ألعاب ليلية، زيارات : مثل(أنشطة ليلية  -

 .زيارة أفواج -

 )إخل...السياحة، كرة القدم، دورات يف تنس الطاولة، شطرنج: مثل(أنشطة رياضية متنوعة  -

 .االختتامو  االفتتاححفل  -

 



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
:.............................محافظة والية  

......:.....................................فوج  
 المخيم الصيفي الكشفي

 
 

ÍÀé”÷]<‹È~π]<ª<∞“Ö^éπ]<Ì€Ò^Œ 

 

 م رقم التأمين اإلسم و اللقب تاريخ الميالد الصفة
    01 
    02 
    03 
    04 
    05 
    06 
    07 
    08 
    09 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 

 

  



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
:.............................محافظة والية  

......:....................................فوج  
 المخيم الصيفي الكشفي

 
‹È~π]<ÇÒ^œ÷<ÌÈi]Ñ÷]<Ï4ä÷] 

 ..............................................:..........اللقب........................................:.......االسم

 .......................................:.................املكان..............................:..........االزديادتاريخ 

 ...................................................................................:..........................العنوان

 .............:...............عدد األبناء...........................................:..................االجتماعيةاحلالة 

 .............................................:................و..................................:...............ابن

 .../........./....../..........:....الفاكس                                   :......./......../......./..........اهلاتف

 ..........................................................................:..........................الربيد اإللكتروين

 ....................................................................................:...............املستوى الدراسي

 .............................................:...مقر العمل.............................:.......................املهنة

 ....................................:..............الفاكس...........................:........................اهلاتف

 .............................................................:.................................بالكشافة االلتحاقسنة 

 ........................................................................:.................املسؤوليات الكشفية السابقة

.................................................................................................................... 

 ..........................................................:................................املسؤوليات الكشفية احلالية

 ......................................................:.........................كم من مرة مارست مسؤولية قائد خميم

 :التأهيل الكشفي

 قائد تدريب             مساعد قائد تدريب               شارة خشبية               متهيدي              إعدادي



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
:.............................محافظة والية  

...........:...............................فوج  
الكشفيالمخيم الصيفي   

 
‹È~π]<4õ`i<ÌÚÈ‚ 

و اللقب االسم المسؤولية في الفوج المسؤولية في المخيم التأهيل الكشفي  الرقم 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

  



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

العامةالقيادة   
:.............................محافظة والية  

..........................:................فوج  
 المخيم الصيفي الكشفي

 
‹È~π]<ŸÁu<ÌÈfl <ÌŒ^�e 

 .العطلة الصيفية: املناسبة

 .األغراض التربوية لكل مرحلة و خدمة اتمع اليت حتققيراعي أثناء حتديد اهلدف العام للمخيم أن تتضمن األنشطة : اهلدف

 )رقم املخيم(املخيم الصيفي الكشفي : النشاط

 ...........................................................................................................:التاريخ

 .......................................................إىل ...............................................من: :املدة

 ............................................................................:.................................املكان

 ...........................................................................................................:التنظيم

 ..................................................................................:.......................اإلشراف

 ............................................................................:..............................التمويل

 ................................................................................:.......................قائد املخيم

 .............................................................................:.........................شعار املخيم

 ) ة(مشارك                                 :  املشاركنيعدد 

 

 

 

  

  



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
:.............................محافظة والية  

..........................:................فوج  
 المخيم الصيفي الكشفي

 

‹È~€◊÷<Ì⁄^√÷]<ÌÈfi]àÈπ]<≈ÊÜé⁄ 

 

 )مصادر التمويل: (املداخيل -

 

 مصادر:...................................................................املبلغ

 

 :................................اموع

 )نفقات: (املصاريف -

 

 املبلغ: ..............................................................نوع النفقة

 

 :.................................اموع

 

 

 

 

 

 

 



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
 المخيم الصيفي الكشفي

 اإلجراءات العملية لتنظيم املخيم الصيفي
t]ÍÀfi<

 .احصل على تفاصيل املواقع املتاحة للتخييم -

 .الستشاراحتدث إىل اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية  -
 حدد املواعيد املقترحة هلذا احلدث -

ÜÀÈ Î<
 :قم بإعداد ميزانية املخيم و لتضع يف احلسبان ما يلي -

أدوات /مبلغ للطوارء/أنواع األنشطة املختلفة/أي جتهيزات جديدة أو إصالحات/االشتراكرسوم /النقل/تكلفة الغذاء* 

 ...مكتبية
 .لتحصل يف النهاية على قيمة ما يدفعه كل فردقسم كل تلك التكلفة على عدد املشاركني باملخيم *

åÖ^⁄<
 .بأن يبدءوا يف ختطيط برنامج املخيم بشيء من التفصيل) األسداس،العرفاء،الرهوط(ادع  -

 تأكد أن كل التأمينات و الضمانات اخلاصة بعملية التخييم قد متت على أكمل وجه -
ÿËÜ _<

 .للمخيمات الصيفية لواليتك مع ملف التخييمقدم طلب التخييم إىل اللجنة الوالئية  -
 ...)اخليم، أدوات الطبخ(ضع قائمة بالعتاد اخلاص باملخيم  -

 .ضع يف حسبانك إمكانية شراء أي متطلبات إضافية -
 )وسائل النقل(سواء لألفراد أو التجهيزات و ذلك ممن و إىل املوقع  االنتقالإبدأ يف حبث مسألة  -

Î^⁄<
 .من وضع الربنامج املقرر و لتخطر به كل أعضاء املخيم رية لقادة الوحدات قم باإلنتهاءيف جلسة استشا -

 .أحصل على رخصة التخييم من املسؤوليني عن موقع املخيم و من اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية -
 .قم بعقد اجتماع لألولياء و إخبارهم بكافة إجراءات املخيم -

 .الوالئية و إخبارهم بكافة إجراءات املخيمإتصل باحملافظة  -
 .إتصل باحملافظة الوالئية املتواجدة ا موقع املخيم -

 
 

 
 



·]Áq<
 .ضع قائمة متوازنة للطعام و لتتأكد من أا تضم أنواع الوجبات اليت ميكن للكشافني تناوهلا أثناء املخيم -

 االستعداداتتذكر أنه على الكشافني باملخيم التعايش و العمل سويا كفرد واحد و على األفراد أن يتوفر لديهم كافة  -
 .املطلوبة إلعداد و طهي وجبام، حتت إشراف القادة

 .قم بتكليف أحد القادة ليكون مسؤوال عن عملية اإلسعافات األولية و الرعاية الطبية -
 .للمخيم الالزمة االحتياجاتخرية من توفر تأكد و للمرة األ -

ÌÈ◊ËÁq<
 .تأكد من استعدادات النقل -

اتصل باملسؤولني عن موقع التخييم و أخطرهم مبوعد وصولكم مبا يف ذلك احملافظة الوالئية، الدرك الوطين، السلطات  -
 .إخل...احمللية،

 ).تنظيم املطبخ، تنظيم دورة املياه، تنظيم اخليم يئة املكان، وضع اإلمكانيات،(إبعث جمموعة من القادة لـ  -

 .تأكد من حصولك على اسم و عنوان و رقم تلفون أولياء األمور كل املشاركني و ذلك لالتصال م عند الضرورة -
 .و لتغادر اآلن –أحزم األمتعة  –إمجع التجهيزات  -

lÊ_<
 .نفذ الربنامج املخطط له -

 .يوميااعقد اجتماعات تقييمية  -
 .احرص على سالمة الكشافني -

 .حافظ على نظافة املخيم -
2€jfâ<

 )إخل...السلطات احمللية، اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفية،(قدم رسائل شكر إىل املتعاونني  -
 .صيانة العتاد -

 .ضبط التقرير املايل و األديب -
 عقد جلسة تقييمية -

 .إىل اللجنة الوالئية للمخيمات الصيفيةتقدمي التقرير األديب و املايل  -
 

  



ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ⁄¯â˝]<Ì ^é”÷] 

 القيادة العامة
:.............................محافظة والية  

..........................:................فوج  
 المخيم الصيفي الكشفي

 

‹È~π]<Ì◊”È‚<|3œ⁄ 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميكن إضافة مهام أخرى وفق ضرورة املخيم: مالحظة  

 قائد المخيم

 نائب قائد المخيم

فة2مسؤول الصحة و النظا  مسؤول األنشطة و البرامج مسؤول اإلدارة بالمخيم 

الوسائل و التموين مسؤول )ة(قائد   

الزهرات/ األشبال   

)ة(قائد  

المرشدات/ الكشاف  

)ة(قائد  

المتقدمات/ المتقدم   

)ة(قائد  

الجواالت/ الجوالة  

)ة(قائدنائب   

الزهرات/ األشبال   

)ة(قائدنائب   

المرشدات/ الكشاف  

)ة(قائدنائب   

المتقدمات/ المتقدم   

)ة(قائدنائب   

الجواالت/ الجوالة  

المطبخ مسؤول  

التموين  مسؤول )ة(قائد) ة(مساعد   

الزهرات/ األشبال   

)ة(قائد) ة(مساعد  

المرشدات/ الكشاف  

  )ة(قائد) ة(مساعد

المتقدمات/ المتقدم   

)ة(قائد) ة(مساعد  

الجواالت/ الجوالة  


