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 مقدمة

يعتبر الجواد العربي من أقدم سالالت الخيل في العالم إن لم يكن أقدمها على اإلطالق. يعود تاريخ نشأته إلى 

ويتميز الجواد العربي األصيل بجماله وقوته وشجاعته ووفائه مما جعله محط  م، ق.سنة  3000أكثر من 

الت األخرى فال نكاد نجد ساللة خيل في أنظار العالم أجمع القتنائه من أجل التربية النقية ولتحسين السال

 لكثير من سالالت الخيل ولهذا يستحق 
ً
 ومؤسسا

ً
العالم إال ويجري في عروقها دم الجواد العربي األصيل فكان أبا

 وبجدارة تسميته سفير العرب إلى العالم.

نته فورد ذكره والحض لقد شغل الجواد العربي مكانة مرموقة في حياة اإلنسان العربي، وعزز اإلسالم من مكا

على تربيته في القرآن الكريم كما في الكثير من األحاديث النبوية الشريفة، وكان مادة خصبة للشعر واألدب 

 العربي قديمه وحديثه.

 سورية وبادية الشام والجواد العربي األصيل:

هد الحضارات السامية لعبت سورية والتي تشكل قلب الهالل الخصيب والجزء الشمالي من املشرق العربي وم

 في نشأة وتطور الجواد العربي األصيل 
ً
 وأساسيا

ً
 هاما

ً
ووجهة القبائل العربية من اليمن ونجد والحجاز دورا

ابن زبيني  –فبادية الشام بلد املنشأ ألرسان الجواد العربي األصيل والتي ارتبطت بأسماء أشخاص مثل )جدران 

سباح ...( والذين ينتمون إلى قبائل  –شراك  –السحالن  –الخدلي  –ابن سبيل  –ابن سهيان  –ابن عامود  –

الجبور  –طي  –ولد علي  –السبعة  –الفدعان  -الرولة –وعشائر عربية استوطنت بادية الشام مثل )شمر 

 ما نجد أسماء األرسان األساسية )الصقالوية  –املوالي  –الحديديين  –النعيم  –
ً
 –بني خالد ....(، ونادرا

الدهمة( إال ومقترنة بأسماء هؤالء األشخاص وبعودة سريعة إلى  –الكحيلة  –املعنقية  –العبية  –لشويمة ا

كتب التاريخ وكتب أنساب الخيول العربية في العالم نجد أن سورية بباديتها ومدنها العريقة كانت وجهة معظم 

 لعربية األصيلة.الرحالة والبعثات العاملية التي جاءت بقصد الحصول على الخيل ا

 وبعد الحملة الوطنية الشاملة التي قامت بها وزارة الزراعة السورية والخبراء واملتحمسون بمتابعة 
ً
ومجددا

وتشجيع من فارسنا الراحل باسل حافظ األسد، تم مسح وتسجيل الخيول العربية األصيلة وإصدار كتاب 

، واالنتساب إلى املنظمة 569) والذي ضم في صفحاته أنساب 1990األنساب األول في عام 
ً
 أصيال

ً
 عربيا

ً
( جوادا

مما وضع سورية مرة أخرى على خارطة الدول املهمة في عالم الجواد العربي  (WAHO)العاملية للجواد العربي 

األصيل لتأخذ دورها من جديد كمصدر من أهم مصادر هذه الساللة النبيلة وكمستودع أصيل للجواد العربي 

 األصيل

 
ً
ألن موضوع الخيول العربية األصيلة هو موضوع مهم من كل جوانبه وذلك ملا له من صلة وثيقة بتراثنا  ونظرا

 لعملية 
ً
الحضاري والروحي ومسؤوليته التي تقع على عاتق كل ناطق بالضاد في هذا الوطن الغالي واستكماال

لتأسيس ي األول للجمعية السورية االجتماع ا 26/12/2002 مدينة دمشق بتاريخ املسح والتسجيل فقد ُعقد في

 للخيول العربية األصيلة.
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 لثقافته وتاريخه األصيل في ذلك و 
ً
بتكاتف مجموعة من الغيارى على حضارة هذا البلد العزيز، واسترجاعا

 السادة: كل من  بجهودو الفروسية العربية وماضيها العتيد، وتحت شعار )يد هللا مع الجماعة(، 

خالد  –محمود عنزروتي  –محمد حمشو  –نزار األسعد  –ناجي الشاوي  –هالل األسد  –باسل جدعان 

عماد  –عبد املحسن النعيمي  –طارق عبد الرحيم  –سامي العطار  –أنور شحادة  –أمير مارديني  -حبوباتي

 .مصطفى الجابري  –محمد عبد الرزاق الطائي  –الشعار 

العربي األصيل والرغبة األكيدة في الحفاظ عليه وتطوير االهتمام به آخذين الذين جمعتهم محبة الجواد 

 .السيد الرئيس بشار األسدالغالي نحو تطوير والتحديث بقيادة  مسيرة الوطندورهم في 

 
ً
 وتاريخيا

ً
واضعين للجمعية الكثير من األهداف الطموحة املتمحورة حول الجواد العربي األصيل ثقافيا

 ور 
ً
 واقتصاديا

ً
  ياضيا

ً
 وفق املعايير وسياحيا

ً
 وتوثيقا

ً
، وتفعيل االهتمام بالجواد العربي األصيل في سورية تربية

والتفاعل اإليجابي مع مجتمع الخيول العربية األصيلة في العالم واملنظمات الدولية املعنية  الدولية،واملقاييس 

 بالجواد العربي األصيل

املنتخبة تحقيق الكثير من  الستةولقد استطاعت الجمعية منذ تأسيسها وحتى تاريخه وعبر مجالس إدارتها 

اإلنجازات وكان رائدهم في ذلك العمل الجماعي املنظم وفق خطط عمل غنية قصيرة وطويلة األجل للمساهمة 

ا، وباعتباره أحد رموز أمتنا العربية الحقيقية والفعالة في وضع الجواد العربي األصيل باملكانة التي يستحقه

 على استمراري
ً
وعزته في هذه البقعة  تهوواحد من أهم الوسائل التي أسهمت في نشر رسالتها الخالدة حرصا

 املباركة من العالم والتي تعتبر بحق مهد الجواد العربي األصيل.

 

 مجلس اإلدارة 
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 تأسيس الجمعية

 
ً
 من قبل مربي ومحبي الجواد العربي األصيل في بلدنا الحبيب، وذلك كان تأسيس الجمعية مطلبا

ً
 ومشروعا

ً
ملحا

 ألهمية وضرورة وجود جهة تنظيمية تنطلق منها الجهود واألنشطة الفاعلة املنظمة
ً
ضمن إطار من العمل  نظرا

  ،لمي الهادف لتحقيق أهداف الجمعيةالتعاوني الجماعي الع
ً
 منا جميعا

ً
ل ماضينا املشرق على أن نص   ورغبة

 الجواد العربي حبيس كتب التاريخ.بالحاضر واملستقبل وفق أحدث الطرق واملعايير العاملية ولكي ال يبقى 

 إلى:
ً
 وهكذا تم تأسيس الجمعية استنادا

 م.1958لعام /93طبق بالقانون رقم/أحكام قانون الجمعيات واملؤسسات الخاصة امل 

 /ئحة التنفيذية لقانون الجمعيات.م املتضمن الال 1958لعام  /1330القرار الجمهوري رقم 

 26/12/2002 النظام الداخلي للجمعية املقر باالجتماع التأسيس ي األول بتاريخ. 

  م.23/6/2003ق تاريخ  /2513موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 م.9/7/2003م تاريخ  /1172سته رقم موافقة املكتب التنفيذي بجل 

 م بإشهار الجمعية املنشور 16/7/2003تاريخ  /1105الجتماعية والعمل رقم /قرار وزارة الشؤون ا

 م بالجريدة الرسمية.2003لعام  24/29بالعدد رقم 
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 النشاط التأسيس ي للجمعية

م، وأقر مؤسسو الجمعية 26/12/2002ابتدأ نشاط الجمعية باالجتماع التأسيس ي األول املنعقد بتاريخ 

 وهي:املبادئ األولى لها 

 أهداف الجمعية:

 االهتمام بالخيول العربية األصيلة وكافة النشاطات املتعلقة بها. -

 املشاركة بكافة املؤتمرات املحلية والدولية املتعلقة بالخيول العربية األصيلة. -

 وتقديم الخدمات لهم. -
ً
 ودوليا

ً
 التعريف باملربين السوريين عربيا

 األصيل وتبادل الخبرات املحلية والعربية والدولية.املساهمة في تحسين نسل الجواد العربي  -

الحفاظ على الخيول العربية األصيلة املسجلة والعمل على بقائها نقية وإجراء الدراسات والبحوث  -

 والتجارب لرفع املستوى الجمالي واألدائي للخيول األصيلة.

قامة الدورات التدريبية للمربين نشر املعلومات الخاصة بتربية ورعاية الخيول، والتأليف والترجمة وإ -

واملهتمين بالخيول العربية األصيلة ومنح الشهادات والجوائز، واعتماد الشهادات الصادرة عن جهات 

 أخرى.

توطيد العالقات بين مربي الخيول في سوريا وتقديم الخدمات لهم وتوثيق عالقتهم مع املنظمات العربية  -

 األصيل وأنشطته.والدولية واملهتمين بالجواد العربي 

 اقتراح األنظمة والتعليمات الناظمة لتربية الخيول العربية األصيلة بما يتوافق مع أفضل املقاييس العاملية. -

األنشطة العربية واملشاركة في تابعة املمزادات( و  –سباقات  –تنظيم األنشطة املحلية )مهرجانات  -

 والدولية.

.التنسيق والتعاون مع كافة الجهات املهتم -
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
 ة بالجواد العربي األصيل محليا

 تأسيس مكتبة ومتحف متخصصين بالخيول العربية األصيلة والفروسية العربية. -

 العمل على إحياء التراث الشعبي العربي املتعلق برياضة الفروسية. -

- .
ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
 محليا

ً
 إبراز الخيول العربية األصيلة في سوريا إعالميا

 مدارس فروسية(. –سباق  ميادين -إنشاء وتملك املشاريع املتعلقة بالخيول العربية األصيلة )إسطبالت -

 تملك وتربية الخيول العربية األصيلة واملساهمة في تسويق خيول الجمعية واملربين. -

 االهتمام العلمي بالجانب التاريخي التوثيقي واألدبي للبادية السورية والقبائل العربية. -

 هتمام بحيوانات البادية السورية كاإلبل وكالب الصيد السلوقية وطيور الصيد.اال  -
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العمل مع الجهات الحكومية والرسمية في القطر للحصول على اإلعفاءات واملزايا املطلوبة لخدمة الخيول  -

 العربية األصيلة وأنشطتها.

 هداف الجمعية.التعاون مع كل املنظمات والهيئات والجمعيات واملراكز التي تخدم أ -

 مصادر التمويل:

 رسوم االنتساب. .1

 رسوم االشتراك. .2

 التبرعات. .3

 الهبات والوصايا واألوقاف. .4

 املوارد التي يوافق عليها مجلس اإلدارة. .5

 اإلعانات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. .6

 من النظام الداخلي. /2كافة األمور الواردة باملادة/ .7
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 ة األول دار مجلس اإل 

 {2005أيلول//1 - 2003/أيلول/ 1}

 من السادة:

  - باسل جدعان
ً
 رئيسا

 للرئيس - خالد حبوباتي
ً
 نائبا

 األعضاء

 ناجي الشاوي 

 د. طارق عبد الرحيم

 سامي العطار

 أنور شحادة

 عماد الشعار

 محمد حمشو

 محمود عنزروتي

 نزار األسعد

 أمير مارديني
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 اإلدارة األول نشاطات مجلس 

 2005/ أيلول/  1 - 2003/ أيلول/ 1

 

 أثمرت باكورة أعمال االجتماع األول ألعضاء مجلس اإلدارة:

 إقرار النظام العام للجمعية وأهدافها املضمنة في إطاره .1

وشهد حفل االشهار العديد من  ، م11/10/2003إنجاز حفل اإلشهار في فندق }إيبال الشام{ بتاريخ  .2

 الهيئات و األعضاء العرب و األجانب.

  رئيس املنظمة العاملية للجواد العربي  –السيد هانس ناغل(WAHO.) 

  مخرج فيلم أبناء الريح. -عضو املنظمة –السيد جيرهارد سكوربانز 

؛ منهم / /292تنسيب / .3
ً
 عضو مؤازر  /23عضو شرف، و/ /47عضوا

 {IFAHRتحاد الدولي لسباقات الخيول}االنتساب إلى اال .4

 {ECAHOاالنتساب إلى املؤتمر األوروبي لجمعيات الخيول العربية } .5

 إنجاز موقع للجمعية على اإلنترنت .6

 إنتاج فيلم }بنات الريح{ عن الخيول كعرض دعائي عن الخيول العربية األصيلة .7

 التعاوني بدمشق..افتتاح حساب بنكي خاص للجمعية لدى املصرف العقاري ـ الفرع  .8

 ملحة عن تأسيسها إصدار بروشور خاص للجمعية متض .9
ً
 وأهدافها.منا

 وضع القانون الخاص بسباقات الخيول في القطر وقانون بطوالت الجمال.. .10

سياحية{  206موديل  -قبول هدية السيد خليل سلطان صاحب شركة سلطان التجارية سيارة } بيجو  .11

 .لصالح الجمعية

قة دائمة من وزارة اإلعالم بإعفاء الجمعية من رسوم اإلعالنات والضرائب الحصول على مواف .12

واملرئية  ، وذلك في كافة وسائل اإلعالم املسموعةلنشاطات الجمعية والجهات الراعيةالترويجية 

 .واملقروءة وفي الطرقات

ية وفي ياحالطلب من وزارة السياحة إدراج ملحة عن الخيول العربية األصيلة في الروزنامات الس .13

 بروشورات ونشرات الوزارة.

مكتب الخيول العربية األصيلة في كافة النشاطات  -التعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  .14

 ـ .....{، مهرجانات، مزادات }سباقات ـ بطوالت جمال 

 م.2004أيلول  25 - 24صيلة بتاريخ تنظيم بطولة العرض الوطني األول للخيول العربية األ  .15

وذلك نتيجة للمناقشة مع في الديماس  ميدان سباق دمشقتأمين األرض واملكان املناسبين إلنشاء  .16

 اللجنة املشكلة والتي خلصت إلى ما يلي:
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  وذلك بموجب انشاء اسطبالت خاصة و تنفيذ املنصة و البدء بإنجاز سور مليدان سباق دمشق

 ، وهم:ورئيسه ومشجعي الفروسيةاملؤسسين التبرعات املقدمة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة 

 لفروسيةالعربي السوري ل تحادالالرئيس الفخري ل               جدعان األسد    الالسيدة منال            

 العضو املؤسس السيد محمد حمشو                  

 العضو املؤسس السيد ناجي الشاوي               

 العضو املؤسس           السيد نزار األسعد           

 العضو املؤسس السيد محمود عنزروتي           

 العضو املؤسس السيد خالد حبوباتي                

 

 ال نادي باسل األسد للرما -ضم مضمار السباق إلى إدارة اإلعداد البدني والرياضة  .17
ً
ية واعتباره جزءا

 .بموجب موافقة السيد نائب القائد العام للجيش والقوات املسلحة يتجزأ منه

الصيانة  -االستثماروضع نظام أو مذكرة تفاهم ما بين الجمعية وإدارة اإلعداد البدني لتحديد عالقة  .18

 اإلشراف. -

قبول تبرع عضو مجلس اإلدارة السيد سامي العطار استضافته للجمعية ملدة سنة بتقديم املكتب  .19

 مع بعض التجهيزات وثالث خطوط هاتف. الالزم

 قبول تبرعات أعضاء مجلس اإلدارة و األعضاء املؤسسين لدعم صندوق الجمعية . .20

إقرار منح عضوية شرف لبعض األشخاص الذين كان لهم دور هام في دعم و رعاية الخيول العربية  .21

 األصيلة.

 اعتماد شعار الجمعية. .22
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 دارة الثانيمجلس اإل 

 {2007أيلول//1 - 2005أيلول// 1}

 من السادة:

  - باسل جدعان
ً
 رئيسا

 للرئيس -ناجي الشاوي 
ً
 نائبا

 واألعضاء:

 محمود عنزروتي

 سامي العطار

 أمير مارديني

 محمد حمشو

 نزار األسعد

 هشام غريبمحمد 

 أنور شحادة

 خالد حبوباتي

 صادق الخراط
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 نشاطات مجلس اإلدارة الثاني

 {2007أيلول/ /1 - 2005أيلول//1}

 م.1/9/2007وتحقيق أهدافها لغاية استمر مجلس اإلدارة الثاني باستكمال تنفيذ نشاطات الجمعية 

 في:وتميز نشاطه 

 الفروسية،؛ وأهمها: االتحاد الرياض ي العام، اتحاد التواصل مع الجهات الرسمية املهتمة بالجواد العربي

اتحاد الفالحين، نادي باسل األسد للرماية والفروسية، للتنسيق معها في تأمين ميادين سباقات في محافظات 

وتكلل ذلك بإيجاد سباقات فعلية ودائمة في محافظات دمشق . أخرى وتنظيم عروض الجمال املحلية

 والالذقية وحماه حيث تنظم السباقات في:

 ميدان سباق الشام في مضمار الديماس. 

 مدينة األسد الرياضية في محافظة الالذقية. 

 .نادي باسل األسد للفروسية في محافظة حماه 

في الديماس بتصرف الجمعية، ويتم استثماره  دمشقسباق  ميدانتكللت جهود مجلس اإلدارة الثاني لوضع 

 حيث تم استكمال: اإلعداد البدني والرياضة، بالتنسيق مع إدارة

  اسمنتيتسوير املضمار بسور. 

  املؤقتة بناء املنصةاستكمال. 

  ،وضع مخططات إنشائية وعمرانية للمضمار تسمح بإنشاء إسطبالت خاصة ملن يرغب من األعضاء

 ددها حتى تاريخه ثمانية إسطبالت.وقد بلغ ع

 بمساهمة من محبي  2006 - 2005للخيول العربية األصيلة  والثالث انيالث تنظيم العرض الوطني

 .وعشاق الخيول العربية األصيلة

 تم تشكيل اللجنة املنظمة للتحضير ملؤتمر املنظمة العاملية للجواد العربي بموجب القرار

 من السادة: 12/10/2005ال تاريخ و  /3073رقم 

 معاون وزير الزراعة و اإلصالح الزراعي د. نبي رشيد محمد .1

 الجمعيةرئيس مجلس إدارة  باسل جدعان .2

 عضو الجمعية د. طارق عبد الرحيم .3

 الخيول العربية في وزارة الزراعةمدير مكتب  م. محمد الوادي .4

 أمين سر الجمعية أمير مارديني .5

 عضو الجمعية ناجي الشاوي  .6

 وزارة الزراعة. -التعاون الدولي م. محمد باسل قطان .7
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 الجمهورية برعاية سيادة رئيس 28/4/2007ولغاية  22/4/2007 خالل الفترة الواقعة مابين تم عقد املؤتمر و 

وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وبدعم مربي الخيول العربية وأعضاء الدكتور بشار األسد 

ووفق برنامج تنظيمي معتمد من قبل مجلس اإلدارة واألعضاء املؤسسين والعديد من الفعاليات االقتصادية، 

سياحية للمشاركين وذلك نتيجة للقيام برحالت  4/5/2007لواهو حيث امتدت انشطة املؤتمر لغاية منظمة ا

 )رحلة البادية(.في بعض محافظات القطر

 نشطة املؤتمر من قبل التمت تغطية جميع فعاليات وأ 
ً
ـكثير من الجهات والوسائل اإلعالمية محليا

 
ً
 ودوليا

ً
 (.صحف –إذاعة  - تلفزيون )وعربيا

 دولة /62عدد الدول املشاركة في املؤتمر حوالي / بلغ. 

  250الدول حوالي /عدد األعضاء املشاركين من مختلف/ .
ً
 عضوا

  ملسيرة حفل املؤتمر بالعديد من النشاطات الثقافية واالجتماعية والفولكلورية والشعبية 
ً
إضافة

ال املدعوين على العديد من املحافظات السورية للمشاركة في املهرجانات املحلية خيول شعبية وتجو  

 التي أقيمت بمناسبة انعقاد املؤتمر واطالع املشاركين األجانب على ثقافة بلدنا وحضارته القديمة 

ا وتطورات الحفاظ على الخيول العربية األصيلة في سورية باعتبارهومرابط الخيول العربية األصيلة 

 
ً
 .من أهم املصادر لهذه الخيول حاليا

  فعالياته خطيط ووضع برامج أنشطة املؤتمر و النشاط الفعال واإليجابي في تاملساهمة الكبيرة و

 لردود الفعل  األثر الكبير في نجاح هذا املؤتمر.والعمل على تنفيذها بشكل عملي وفعلي كان له 
ً
إضافة

صفحات –محطات تلفزيونية )ها بوسائل اإلعالم املختلفة ثاملنشورة أو التي تم عرضها وباإليجابية 

 (.وغيرها –صحف ومجالت عربية وأجنبية  –اإلنترنت 

 .توثيق كافة أنشطة املؤتمر لدى الجمعية 
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 دارة الثالثمجلس اإل 

 {2009أيلول//27 - 2007/أيلول/ 1}

 

 السادة:من 

  -باسل جدعان 
ً
 رئيسا

 للرئيس  -ناجي الشاوي 
ً
 نائبا

 

 واألعضاء:

 هالل األسد

 بالل اكريم

 طارق عبد الرحيم0د

 محمود عنزروتي

 سامي العطار

 مازن كنامة

 أمير مارديني

 أحمد الخراط

 منصور كيالني
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 نشاطات مجلس اإلدارة الثالث

 27/9/2009- 2007أيلول //1

 
ا
 النشاطات الداخلية: -أول

ودأبت جهوده في وضع الجمعية على مسارها الصحيح وتفعيل نشاطاتها القانونية، أمض ى مجلس اإلدارة مدته 

واجهت عملها كونها هيئة خدمية ال يتوفر لديها أية ريوع مادية لتنفيذ  والتنفيذية التيرغم الصعوبات املادية 

اإليفاء  يضاف إلى ذلك عدم التزام معظم منتسبيهالديها مصادر مالية ثابتة ومستمرة.  وال يوجد نشاطاتها

 عن عامي بالتزاماتهم 
ً
إذ أن عدد الذين سددوا  ،2009 – 2008لجهة تسديد اشتراكاتهم السنوية وخاصة

 لعام 
ً
،ال يتجاوز الخمسون  2009اشتراكاتهم السنوية نقدا

ً
ويماثلهم نفس العدد سددوا عن طريق  عضوا

 م.2008م ويماثلهم نفس العدد في عام 2007استحقاقات جوائز سابقة لعام 

 للنهوض بمهامها ولتثبيت صورة الجواد العربي األصيل 
ً
 دؤوبا

ً
بذلت الجمعية ممثلة بمجالس إدارتها جهدا

 وأهمها: ة بقرار تأسيسها ونظامها الداخلي،وإطاللته على الحاضر واملستقبل بغية تحقيق أهدافها املحدد

  سباق الشام ميداناستكمال تجهيز. 

 ردية.اء اإلسطبالت والبوكسات الفبن 

  إعالم األعضاء املؤسسين بوضع الجمعية واعتبارهم هيئة إشراف، ومنحهم حق حضور جلسات

 .تهدف لتطوير عمل الجمعية وتحسينهمجلس اإلدارة، وتبني أية مقترحات مقدمة منهم 

 عايات لهاالجمعية والحصول على ر  السعي لتأمين التمويل املالي لنشاطات. 

 السعي لتنسيب أعضاء جدد. 

 ددين الشتراكاتهم السنوية كاملة.بطاقات عضوية لألعضاء املس منح 

 وية.املتابعة مع األعضاء املتأخرين عن تسديد الرسوم السن 

  وما قبل مفصولين من  2007اعتبار األعضاء املتأخرين عن تسديد رسم االشتراك السنوي ألعوام

 .الجمعية بحكم القانون والنظام الداخلي للجمعية

 على عضوية املكتب التنفيذي في منظمة ال  حصول الجمعيةIFAHR ممثلة بالسيد نائب رئيس 

 .مجلس اإلدارة السيد ناجي الشاوي 

  استمرار الجمعية في املساهمة بتنظيم سباق الالذقية بإشراف األستاذ هالل األسد عضو مجلس إدارة

 على تأمين مبلغ عشرة ماليين وأربعمائة وتس
ً
عة وتسعون ألف ليرة الجمعية والذي عمل مشكورا

لعمل على نفس املنوال بعام م، ويسير ا2008سورية كرعاية لسباقات الالذقية في موسم عام 

بالشكر والتقدير لألستاذ هالل األسد  تها وأعضائهاإدار ممثلة بمجلس هذا وتتقدم الجمعية  .م2009

ض يعطي لوحة جمالية عن ملساهمته الفعالة في إنجاح سباقات الجمعية، ألن تنظيم مثل هذه العرو 
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بهذه الخيول العربية األصيلة ستبقى راسخة ومحفوظة بأذهان وعيون كل املراقبين واملهتمين 

 .املخلوقات النبيلة والجميلة

  لسباقات ضمن قواعد وإصدار كتاب أنساب لها وتنظيم اتم تشكيل لجنة خاصة بخيول الثوروبرد

وسباقاتها بالتنسيق مع مديرية مكتب الخيول بوزارة  وأنظمة اللجنة الدولية لخيول الثوروبرد

الزراعة، واقترن تشكيلها بموافقة وزارتي الزراعة والخارجية لالنضمام إلى اللجنة الدولية شرط عدم 

د. طارق عبد  - بالل اكريم - االحتكاك بإسرائيل، ويشرف على اللجنة السادة األعضاء: هالل األسد

 الرحيم.

 2008)أيار عامي  16 - 15ني الرابع والخامس للخيول العربية األصيلة بتاريخ تنظيم العرض الوط – 

2009.) 

  تقديم املساعدة في إعداد فيلم وثائقي مع دراسة شاملة عن تاريخ الخيول العربية األصيلة بالقطر

نيسان  22 – 16الحر بتاريخ بلدنا وثقافته بالتعاون مع مؤسسة التلفزيون الفرنس ي وارتباطها بحضارة 

 . وتميز األمر بالنشاطات التالية:م2008

 ظاهرة ثقافية وتاريخية تصوير فيلم وثائقي ملسيرة الشام الكبرى إلدراجه ضمن الدراسة ك

 عن بلدنا.

 :آثار تدمر-الجامع األموي بدمشق ) تأمين زيارة الوفد للعديد من املعالم األثرية بالقطر - 

 يان ارتباط هذه املواقع بالخيول.لب (قلعة صالح الدين بطرطوس -قلعة حلب 

 رتباط الخيول بهذا التراث األصيلتصوير عرس بدوي لبيان ا. 

 دير الزور -حلب  -مشق تأمين زيارة الوفد لبعض املزارع ومرابط الخيول في محافظات د- 

 الرقة.

 تحملت الجمعية بعض نفقات وتكاليف مرافقة هذا الوفد إلى األمكنة التي قام بزيارتها 

 .سددت من قبل السيد رئيس مجلس اإلدارة 

  الذي أقيم بمدينة الفيحاء الرياضية للتعريف بالجمعية وإظهارها  (صناع الرياضة)املشاركة بمعرض

 .سة في القطر لدى جمهور الرياضيينكوجه من وجوه الرياضات الرئي

  بطوالت  –نشاطاتها )مسيرات منحت الجمعية بطاقات تقدير وشكر لكل من ساهم في إنجاز وإنجاح

 جمال(.

 

 
ا
 النشاطات الخارجية -ثانيا

  حضور اجتماعات مكتب اتحاد سباقات الخيول العربية األصيلة(IFHAR ) من قبل السيدين نائب

 ناجي وتم انتخاب السيد  .الشاوي وأمين السر أمير مارديني رئيس مجلس اإلدارة ناجي
ً
 الشاوي عضوا

 .لتواجد الجمعية بالهيئات الدوليةوهذا يشكل أرضية ثابتة  باملكتب التنفيذي،
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  بالسادة: باسل 
ً
 -جدعانالمشاركة الجمعية في العرض الوطني الليبي للخيول العربية األصيلة ممثلة

باسل حيث كان السيد  ،2008أيار  2املهندس محمد الوادي التي أقيمت في ليبيا بتاريخ  -أمير مارديني 

 جال
ً
 بهذه البطولةدعان حكما

ً
 .رئيسيا

  28 - 27حضور الجمعية بطولة جمال الخيول العربية األصيلة في مدينة فينيسيا بإيطاليا بتاريخ 

 بالسيد باسل  2008حزيران 
ً
 .ئيس مجلس اإلدارة بصفة حكم رئيس يجدعان ر الممثلة

  وشارك  2008تموز  5 – 4في إيطاليا بتاريخ  مدينة اومبرياحضور املهرجان الدولي للجواد العربي في

 السيد باسل الجدعان بصفة حكم رئيس ي.

  تم عقد االجتماع السنوي للمكتب التنفيذي لالتحاد الدولي (IFHAR ) أيار  16- 15بدمشق بتاريخ

 بدور  ،م بمشاركة السيد نائب رئيس مجلس اإلدارة ناجي الشاوي 2008
ً
 كبيرا

ً
وهذا يشكل اعترافا

 .في عالم الخيول العربية األصيلة سورية الهام وموقع

 { حضور دورة تأهيل حكام إيكاهوECAHO في إمارة }،طارق  د.وتمثلت الجمعية بالسيدين:  عجمان 

 عبد الرحيم وأحمد الحاج ويس.

  م.2009حضور بطولة الجمال للخيول العربية األصيلة املنظمة في القطر الليبي بعام 

  دوليةاملشاركة في مؤتمرات: 

 6/2/2009- 31/1 مؤتمر الواهو في عمان 

  مؤتمر منظمةECAHO 27/2- 1/3/2009 

  مؤتمرIFAHR 23-26/1/2009 

 4/4/2009-1 )االمارات العربية املتحدة( مهرجان القدرة والتحمل 
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 دارة الرابعجلس اإل م

 {2017آذار//18 - 2009/أيلول/ 27}

 

 من السادة:

 هالل األسد       
ً
 رئيسا

 للرئيس
ً
 بالل اكريم       نائبا

 واألعضاء السادة:

 أمين السر    د. طارق عبد الرحيم

 عدنان الساعور 

 سامي العطار

 محمود مدخنة

 منصور كيالني

 أمين الصندوق     أحمد الخراط

 جمال النابلس ي

 محمد فهد الحرش

 موفق الخضرا
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 نشاطات مجلس اإلدارة الرابع

 {2017آذار//18 - 2009/أيلول/ 27}

 

دأبت جهود مجلس اإلدارة ومنذ الجلسة األولى على استمرار عمل الجمعية والنهوض بها رغم الصعوبات املادية 

 م.2011ي تعرض لها وطننا الحبيب منذ عام الكبيرة التي واجهت عملها ورغم الحرب الظاملة الت

 ويمكن تقسيم نشاطات مجلس اإلدارة الرابع إلى ثالث فترات:

 :2011 - 2009لفترة األولى ا

 كبيرة في سبيل النهوض بالجمعية واالرتقاء بعملها ونشاطاتها  اإلدارةخالل هذه الفترة بذل مجلس 
ً
جهودا

 وتحقق خالل هذه الفترة اإلنجازات التالية:

 :2009 عام

ستمرت نشاطات سباقات الخيول العربية األصيلة بالتعاون مع مكتب الخيول العربية على أرض ا .1

سباق  ميدانانية سباقات على أرض الالذقية حيث تم تنفيذ ثم وميدان سباق ميدان سباق دمشق

الالذقية بمساهمة كاملة من األستاذ هالل األسد حيث استطاع تأمين أكثر من عشرة ماليين ليرة 

بمساهمة من  ميدان سباق دمشقية كرعاية للسباقات وتم تنفيذ ستة سباقات على أرض سور 

 .العديد من اسطبالت الخيول العربية

بول تبرع السيد باسل جدعان رئيس مجلس اإلدارة السابق والسيد ناجي الشاوي نائب رئيس مجلس ق .2

 .اإلدارة السابق عن ديونهم املستحقة على الجمعية

السيد الدكتور طارق عبد الرحيم أمين سر الجمعية الحالي بالتفرغ ألعمال الجمعية  قبول التبرع من .3

 .بدون راتب وتعويض انتقال

4.  
ً
تخفيض رسم االشتراك السنوي من خمسة آالف ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية والعمل به اعتبارا

 .آالف ليرة سوريةوتخفيض رسم االنتساب من عشرة آالف ليرة سورية إلى خمسة  1/10/2011من 

 تشكيل اللجان املتخصصة لكافة أنشطة الجمعية:ـ .5

لجنة تنمية املوارد  -لجنة عروض الجمال  -اللجنة املنظمة للسباقات  -اللجنة العليا للسباقات )

 (.لجنة العالقات العامة - املالية

 للجمعية لدى املنظمات الدوليةجدعان الباسل تسمية السيد ـ .6
ً
 .ممثال

 م.21/11/2009ريخ تافي الدعم املالي لسباق القدرة والتحمل والذي أقيم باملساهمة  .7

 .املشاركة في معرض فيرونا بإيطاليا .8

 .املشاركة في تصوير أوبريت عن القدس .9
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من  ECAHOمن قبل السيد ناجي الشاوي وعلى نفقته واجتماع  IFHARحضور اجتماعات منظمة  .10

 .وعلى نفقتهما قبل السيد باسل جدعان والسيد عمر عنبرجي

 :2010عام 

 وبمساهمة عينية من السادة: ميدان سباق دمشقانجاز املقر اإلداري للجمعية على الهيكل على أرض  -

  (.مواد بناء متنوعة) مليون ليرة سورية( 25)األستاذ هالل األسد 

 (.البناء والصب وغيرها أعمالأجور )مليون ليرة  (1) السيد محمود مدخنة 

  (.أجور أعمال مختلفة)ألف ليرة  (650)اكريم السيد بالل 

 .توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية وإدارة اإلعداد البدني والرياضة العسكرية -

تنظيم مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية األصيلة وتقديم دعوة عشاء ملربي الخيول املشاركين في  -

 .زرعة السيد بالل اكريم وعلى نفقتهاملسيرة وذلك في م

من  ECAHOمن قبل السيد ناجي الشاوي وعلى نفقته واجتماعات  IFHARـاملشاركة في اجتماعات  -

 .قبل السيد باسل جدعان والسيد عمر عنبرجي وعلى نفقتهما

 .تبرع السيد بالل اكريم بجهازي كمبيوتر لصالح الجمعية -

 م. 2009اعتماد امليزانية الختامية لعام  -

العربية على أرض نادي الشهيد باسل األسد للفروسية وبرعاية مالية تنظيم عرض جمال الخيول  -

 وعينية من السادة:

السيد محمود  -جدعان الالسيد باسل  -السيد بالل اكريم  - زرعة الدمشقيةامل  -اسطبالت الخير 

السيد محمد  -زعيم السيد محمد سعيد ال -السيد عمر عنبرجي  -السيد أسعد اسعيد -عنزروتي 

 السيد عمار علما. -السيد وسيم كركوكلي  -السيد خلدون سمعان  -لحرش فهد ا

املساهمة في تنظيم سباق للخيول العربية ضمن فعاليات مهرجان الحرير املنظم من قبل وزارة  -

 .السياحة

 بمجلس إدارة منظمة  -
ً
 . IFHARتسمية السيد ناجي الشاوي عضوا

السويداء إلى الالذقية }القرداحة{ وزيارة ضريح القائد املساهمة في تغطية رحلة حماة الديار من  -

 .والتي تم تنظيمها بمشاركة من مجموعة من الفرسان بقيادة الرحالة عدنان عزام الخالد

سباق الالذقية وبمساهمة كاملة من األستاذ هالل األسد حيث  ميدانتنظيم ثمانية سباقات على أرض  -

 .رة سورية كرعاية للسباقاتاستطاع تأمين أكثر من عشرة ماليين لي
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وبمساهمة من الجمعية والعديد من  ميدان سباق دمشقوتم تنظيم ستة سباقات على أرض  -

وذلك بالتعاون مع مكتب الخيول العربية في وزارة  اسطبالت الخيول العربية األصيلة والجمعية

 .الزراعة واإلصالح الزراعي

حمل في رأس البسيط }أم الطيور{ وبرعاية من اسطبالت املساهمة الكبيرة في تنظيم سباق القدرة والت -

حمشو واألستاذ هالل األسد وبالتعاون واإلشراف الفني من قبل االتحاد السوري للفروسية ومكتب 

 الخيول في وزارة الزراعة واالصالح الزراعي.

 :2011عام 

 للحرب الظاملة على بلدنا الحبيب فقد انخفضت نشاطات الجمعية خالل هذا العام }سباقات ـ عروض 
ً
نظرا

الالذقية وبتغطية نفقات كاملة من األستاذ هالل  ميدان سباقجمال{ حيث تم تنفيذ سباق واحد على أرض 

وبمساهمة من مربي الخيول والجمعية ومساهمة من  ميدان سباق دمشقاألسد وسباق واحد على أرض 

 .األستاذ هالل األسد رئيس مجلس اإلدارة وذلك بالتعاون مع مكتب الخيول العربية

 :2014 – 2012 الفترة الثانية

واقتصرت أعمالها على تقديم بعض  2013-2012خالل هذه الفترة توقفت نشاطات الجمعية خالل أعوام 

 دمشقسباق  ميدانالعربية وحافظت الجمعية على مقرها وكافة وثائقها وكذلك على  الخدمات ملربي الخيول 

 .من قبل مجلس اإلدارة 2011- 2010تم إقرار امليزانية لعام  2012وخالل عام 

من قبل السيد ناجي الشاوي وعلى نفقته  IFHARكما استمرت الجمعية بحضور اجتماعات منظمة 

 .جدعان وعمر عنبرجي وعلى نفقتهماالمن قبل السيد باسل  ECAHOواجتماعات 

 عن وطننا  23/3/2014وبتاريخ 
ا
نال األستاذ هالل األسد رئيس مجلس اإلدارة شرف الشهادة دفاعا

 الحبيب.

استأنفت الجمعية نشاطاتها من خالل خمسة سباقات أقيمت على أرض  2014وفي النصف الثاني من عام 

 العديد من اإلسطبالت.وبمساهمة  ميدان سباق دمشق

 :2016 - 2015الفترة الثالثة 

 :2015عام 

 عقد مجلس إدارة الجمعية خالل هذا العام أربعة جلسات وقد تم تنفيذ ما يلي:

 الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيد هالل األسد رئيس مجلس اإلدارة. 
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 يلي:ة التوزيع وفق ما إعادة توزيع املناصب باالنتخاب وتم إعاد 

 رئيس مجلس اإلدارة السيد بالل اكريم                     

 للرئيس السيد عدنان الساعور 
ً
 نائبا

 للسر السيد الدكتور طارق عبد الرحيم         
ً
 أمينا

 أمين صندوق  السيد أحمد الخراط                     
                   

  اشتراكات األعضاء السنوية. ومتابعة تجديدتنسيب 

 .للجمعية 
ً
 تسمية السيد املهندس محمد الوادي مديرا

 :2016عام 

 يلي:عقد مجلس اإلدارة ثالثة جلسات تم من خاللها ما 

 .تشكيل اللجنة العليا للسباقات .1

 اشتراكات األعضاء السنوية. ومتابعة تجديدتنسيب  .2

على أرض ميدان سباق دمشق ومن ضمنها مهرجان تنفيذ ثمانية سباقات للخيول العربية األصيلة  .3

الجواد العربي الثاني وبمساهمة العديد من اإلسطبالت والجهات الرسمية ومحبي وعشاق الخيول 

 العربية.

قبول التبرعات العينية املقدمة الستكمال أعمال إكساء املقر اإلداري الجديد على أرض سباق الشام  .4

 من السادة:

 (ماليين وثالثمائة ألف ليرة سوريةثالثة ) بالل اكريم. 

 (واحد مليون ليرة سورية) نزار األسعد. 

  (ألف ليرة سورية خمسمائة) ناجي الشاوي. 

 .) نصار كحول) ستمائة ألف ليرة سورية 

 (مليون وستمائة ألف ليرة سورية)أبو صالح  صالح عائدات استثمار نصف الهنكار العائد للسيد. 

 من املحاسب  2016 - 2015 – 2014 – 2013 – 2012إقرار امليزانية الختامية ألعوام  .5
ً
املصدقة أصوال

 .القانوني
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 دارة الخامسجلس اإل م

 {2019تموز//27 - 2017/آذار/ 18}

 من السادة:

              هاني مخلوف 
ا
 رئيسا

 للرئيس               بالل اكريم             
ا
 نائبا

 واألعضاء:

 أمين السر       د. طارق عبد الرحيم 

 أمين الصندوق              نصار كحول                

 محمد هشام غريب

 أحمد حمشو

 محمد الرخالني

 عبد هللا السدة

 وحيد قياسةمحمد 

 رياض سويدان

 غسان مشلح
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 نشاطات مجلس اإلدارة الخامس

 2019تموز /  /27 – 2017آذار/  /18

 حثيثة لتحقيق أهداف الجمعية وذلك من خالل 
ً
أمض ى مجلس اإلدارة الخامس مدته القانونية وبذل جهودا

ومجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية السيد باسل الجدعان التعاون الكبير من قبل الرئيس الفخري للجمعية 

وبات املادية والتنفيذية وتركزت الجهود على وضع الجمعية على مسارها الصحيح وتفعيل نشاطاتها رغم الصع

وظروف الحرب الشرسة والحصار االقتصادي على بلدنا الحبيب وعملت على النهوض وتثيبت صورة الجواد 

العربي األصيل وإطاللته على الحاضر واملستقبل بغية تحقيق أهدافها املحددة بقرار تأسيسها ونظامها 

 ألنشطة أهمها:الداخلي وقد تمحور العمل من خالل تنفيذ مجموعة من ا

: النشاط التنظيمي واإلداري واملالي:
ا
 أول

 :في مجال التنسيب -1

 كبيرة في مجال تنشيط بذلت الجم
ً
تنسيب أعضاء جدد للجمعية وتشجيع األعضاء لتجديد عية جهودا

 تم:عضويتهم وتسديد اشتراكاتهم السنوية حيث 

  2017عام: 

 .عضو /55/تنسيب  -

 .عضو /167/شتراك السنوي تجديد اال  -

  2018عام: 

 .عضو /46/تنسيب  -

 .عضو /105/تجديد االشتراك السنوي  -

 .حهم بطاقات العضوية الالزمةوتم من       

 تشكيل اللجان:في مجال  -2

  2017تشكيل اللجنة العليا للسباقات عام 

  2018تشكيل اللجنة املنظمة للعرض الوطني السابع للخيول العربية األصيلة عام 

  2019املنظمة ملهرجان الشام الدولي للجواد العربي تشكيل اللجنة 

 في مجال الستثمار: -3

  إجراء مسح طبوغرافي جديد ألرض ميدان سباق دمشق )املوقع العام( والعمل على إعادة توزيع

 العناصر الرئيسية على أرض املوقع العام.

 :االكتتاب وإبرام العقود الالزمة وفق ما يلي 

 /1/ عدد VIPهنكار نموذج  -
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 /1هنكار شعبي نوع أول عدد / -

 /2هنكار شعبي نوع ثاني عدد / -

 :موافقة مجلس اإلدارة على االكتتاب 

 /1هنكار نوع شعبي نوع أول عدد / -

 /1هنكار نوع شعبي نوع ثاني عدد / -

 والعقود قيد اإلنجاز.

 في املجال اإلداري واملالي والعالقات العامة: -4

 / 2017اجتماع ملجلس اإلدارة عام / /5عقد/. 

 / 2018اجتماع ملجلس اإلدارة عام / /4عقد/. 

 / 2019اجتماع ملجلس اإلدارة عام / /2عقد/. 

  السعي لتأمين التمويل املالي الالزم الستكمال تجهيز ميدان سباق دمشق والنشاطات الخاصة

 دورات تأهيل .....(. –مهرجانات  –عروض جمال  –بالجمعية )سباقات 

  املصدقة  امليزانيات املرفقةوفق ما هو موضح بكشوف  2018م وعا 2017انجاز ميزانيات عام

 من املحاسب القانوني.
ً
 أصوال

 .توزيع شهادات تقدير لكل من ساهم في انجاز وإنجاح نشاطات الجمعية 

 .انجاز برنامج الكتروني لنتائج سباقات الخيول العربية من قبل املهندسة سمر إسماعيل 

  انجاز برنامج الكتروني لنتائج عروض جمال الخيول العربية من قبل املهندسة سمر إسماعيل. 

  استقبال الوفود والخبراء والضيوف العرب واألجانب املهتمين بالخيول العربية األصيلة ووضع

 البرامج الالزمة لهم.

  اإلدارة  مجلس من أعضاءانجاز إكساء الطابق األول ملقر الجمعية من التبرعات العينية املقدمة

 واألعضاء املؤسسين وأعضاء الجمعية.
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: النشاط امليداني والفني:
ا
 ثانيا

 السباقات: -1

وكذلك أربعة  2018وثمانية سباقات عام  2017تم تنظيم ثمانية سباقات للخيول العربية األصيلة عام 

الشهيد باسل األسد وذلك على أرض ميدان سباق دمشق وميدان سباق نادي  2019سباقات عام 

أعضاء مجلس  للفروسية بحماه بالتعاون مع مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة ودعم مالي من

وكان أهمها اسطبالت الشهيد الدكتور معاذ ربية اسطبالت الخيول العاإلدارة واألعضاء املؤسسون و 

 نقدية وعينية ومحبي وعشاق الخيول العربية حيث تم منح الفائزين جوائزاملهايني 

 عروض جمال الخيول العربية األصيلة: -2

تم تنظيم العرض الوطني السابع للخيول العربية األصيلة بالتعاون مع مكتب الخيول في وزارة الزراعة 

على أرض نادي الشهيد  10/2018/ 6 – 5ونادي الشهيد باسل األسد للفروسية بدمشق وذلك بتاريخ 

وتم استقدام حكام دوليين كي تكتسب ك بعد انقطاع سبع سنوات وذلباسل األسد للفروسية بدمشق 

اسطبالت  –وبدعم مالي وعيني من اسطبالت الخير  ECAHOالصفة الدولية واعتماد نتائجها من قبل 

تاون سنتر  –للكهرباء  االتحاد –منتجع يعفور  –اسطبالت جبل العرب  –اسطبالت السدة  –الجدعان 

 –مجموعة الهاني االقتصادية  –اسطبالت الفادي  –اسطبالت الزعيم وأمانة   -اسطبالت الغبراء –

 –سينالكو  –بن الحموي  –شركة الجواد للمقاوالت  –فينيرا  –داود أخوان  –تيم سبيرت  –جيمني 

MES –  شمس الشامPixel. 

وإعجاب  نجاح كبير، وقد حقق العرض  وقد تضمن العرض عشر فئات في اليوم األول وسبعة فئات 

 الضيوف الرسميين ومحبي الخيول العربية األصيلة وتم منح الفائزين جوائز عينية قيمة.

 :2019مهرجان الشام الدولي للجواد العربي  -3

 مع عيد الجالء على نسخته األولى ب 4/2019/ 20-16أقيم املهرجان خالل الفترة الواقعة ما بين 
ً
تزامنا

 وميدان سباق دمشق.ارض معرض دمشق الدولي القديم 

اجتماع وعلى فترة أكثر من ستة  /12من / أكثرتم تشكيل اللجنة املنظمة الخاصة باملهرجان وعقدت 

 وهي:أشهر وتضمن املهرجان العديد من الفعاليات 

  مأكوالت شعبية( –صور  –معارض )صناعات تقليدية 

 .مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية األصيلة 

  أصيلة.عروض خيول عربية 

 .مزادات الخيول العربية األصيلة 

 .عروض فنية فلكلورية 
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 سباق الخيول العربية األصيلة 

  موسكو( من قبل الرحالة عدنان عزام وتحديد خط  –انطالق رحلة سوريا العالم )دمشق

 روسيا(. –إيران  –العراق  –األردن  –الرحلة )دمشق 

 –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  – االشتراكيلعربي وذلك بدعم كل من القيادة املركزية لحزب البعث ا

بكرا  دمشق مشروعنادي محافظة مدينة  –محافظة مدينة دمشق  –وزارة اإلعالم  –وزارة السياحة 

 االتحاد العربي السوري للفروسية. –االتحاد الرياض ي العام  –النا 

 وقد ساهم بالدعم املادي والعيني لهذا املهرجان:

نادي محافظة مدينة  –محافظة مدينة دمشق  –وزارة السياحة  –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

اسطبالت االتحاد العربي السوري للفروسية  –االتحاد الرياض ي العام  - -مشروع بكرا النا  –دمشق 

اني مجموعة اله –اسطبالت السدة  –شركة ايماتيل  –عان اسطبالت الجد –تيم سبيرت  –لخير ا

حلويات داود إخوان  –اسطبالت جبل العرب  –اسطبالت الجميل  –اسطبالت الفادي  –االقتصادية 

 –سينالكو  –اسطبالت حمشو  –اسطبالت الجوادية  – MES –التاون سنتر  –الفارس أغيد قباني  –

 منتجع يعفور. –للكهرباء  االتحاد

عة واإلصالح الزراعي وفرس عربية أصيلة من فرس عربية أصيلة من قبل وزارة الزرا تم تقديموكذلك 

 .موسكو( –)دمشق  اسطبالت السدة لزوم رحلة سوريا العالم

حظي املهرجان باهتمام دولي واسع من قبل كافة وسائل اإلعالم الداخلية والخارجية وتمت استضافة 

إيران في مسيرة  –ياروس –إلى مشاركة كل من لبنان  ضيف من دول العالم املتعددة إضافة /20من / أكثر

 وعروض فنون الفروسية العسكرية. للخيول العربية الشام الكبرى 

 
ا
 النشاطات الخارجية: -ثالثا

 :مشاركة الحكم الدولي السيد باسل الجدعان بتحكيم البطوالت في كل من الدول التالية 

  12/7/2019-10                             إيران –تبريز 

 21/12/2018-20      إيران –األهواز  – شوشتر 

  8/12/2017-7        غيران –األهواز  –شوشتر 

  3/6/2018-2                           بيكالو –بولونيا 

  17/9/2017-15                              روما –إيطاليا 

 1/9/2017 – 8/ 31                                تفت – إيران 

 7/2017/ 30 – 29                                              لبنان 

  خيول العربية في إيران للجمال الطارق عبد الرحيم بتحكيم بطولة  مشاركة الحكم السيد الدكتور

20-21/12/2018. 
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  يكاهومنظمة اال قيام السيد عمر عنبرجي بتمثيل سوريا لحضور اجتماعات ECAHO  2017 – 

 وعلى نفقته الخاصة. 2018

  منظمة قيام السيد ناجي الشاوي والسيد سهيل زبيبي بتمثيل سوريا لحضور اجتماعاتIFAHR 

 وعلى نفقتهما. 2018 – 2017

 

 
ا
 التأهيل والتدريب: -رابعا

 

  تم تنظيم دورة لعارض ي الخيول وبمشاركة العارض الدولي السيد عبد الفتاح الصانع وكان عدد

 م.4/4/2018-2بين ( متدرب وذلك خالل الفترة الواقعة ما 13ربين )املتد

 .وتم منح املشاركين في الدورة الشهادات الالزمة 

  تم تنظيم دورة لتأهيل حكام وطنيين لجمال الخيول العربية بمشاركة الحكم الدولي السيد باسل

منح املشاركين الشهادات وتم  /15الجدعان والسيد د. طارق عبد الرحيم وكان عدد املتدربين /

 م.22/7/2018-21 الالزمة وذلك خالل الفترة الواقعة ما بين
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 السادسمجلس اإلدارة 

 {2021/تشرين أول /30 - 2019/تموز / 27}

 من السادة:

  بالل اكريم
ا
 رئيسا

 للرئيس د. طارق عبد الرحيم
ا
 نائبا

 

 واألعضاء:
 

 أمين السر نصار كحول 

 أمين الصندوق  الخراطأحمد 

  هاني مخلوف
ا
 عضوا

  محمد هشام غريب
ا
  عضوا

  أحمد حمشو
ا
 عضوا

  محمد الرخالني
ا
 عضوا

  زهير داوود
ا
 عضوا

  عبد هللا السدة
ا
 عضوا

  فهد الكردي
ا
 عضوا
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 السادسنشاطات مجلس اإلدارة 

 {2021/تشرين أول /30 - 2019/تموز / 27}

 حثيثة لتحقيق أهداف الجمعيةخاللها مدته القانونية وبذل  السادسأمض ى مجلس اإلدارة 
ً
والنهوض  جهودا

بها رغم الصعوبات التي واجهت عملها والحرب الظاملة التي تعرض لها وطننا الحبيب واستمرار الحصار 

 االقتصادي.

مكتب الخيول  –زراعي ولقد كان العمل الجاد و التعاون الكبير مع الجهات الرسمية ) وزارة الزراعة واإلصالح ال

نادي باسل األسد  –دمشق  محافظة  –االتحاد العربي السوري للفروسية  -االتحاد الرياض ي العام –العربية 

 وتجلت  –نادي باسل األسد بحماه  –في دمشق 
ً
مدينة األسد الرياضية بالالذقية ( والذي أثمرت نتائج هامة جدا

املنظمات الدولية  لى استمرار التعاون معسباقات ( إضافة ا –في استمرار نشاطات الجمعية ) عروض جمال 

(WAHO  IFAHR – ECAHO.وحضور االجتماعات السنوية و تسديد االلتزامات املادية تجاه هذه املنظمات ) 

 أهمها: نذكر العمل من خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة تركزوقد  

: النشاط التنظيمي واإلداري واملالي:
ا
 أول

 وتجديد العضوية: مجال التنسيبفي  -1

 كبيرة في مجال تنشيط تنسيب أعضاء جدد للجمعية وتشجيع األعضاء لتجديد 
ً
بذلت الجمعية جهودا

 عضويتهم وتسديد اشتراكاتهم السنوية حيث تم:

  2019عام: 

 عضو. /57تنسيب / -

 عضو. /151تجديد االشتراك السنوي / -

  2020عام: 

 عضو. /69تنسيب / -

 عضو. /85السنوي / تجديد االشتراك -

  (21/10/2021) لغاية  2021عام: 

 عضو. /48تنسيب / -

 عضو. /165تجديد االشتراك السنوي / -

 في مجال الستثمار: -2

  ويقوم مكتب ألرض ميدان سباق دمشق )املوقع العام( مع تحديد املناسيب إجراء مسح طبوغرافي تم

 ستشمل :و التي املوقع العناصر الرئيسية على  هندس ي على تحديد
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 –كافتريا  -صيدلية –املنصة الرئيسية مليدان السباق وتتضمن / معرض أدوات الخيل  -

 مكاتب......(.

 تحديد الطرق الرئيسية وتثبيتها على املوقع العام. -

 تحديد مواقع الهنكارات الجديدة ووضع التصاميم الالزمة لذلك. -

 (سلوكيلكالب الصيد )ان سباق تحديد موقع / سوق دائم للخيول / وصالة عروض مغلقة وميد -

 إضافة الى املكتبة واملتحف للخيول.

 اقتراح مشاريع استثمارية جديدة. -

مشفى  -ساحة للمعارض –فندق  -سوق مهن تراثية –مول مع مطاعم  –أكاديمية للخيول  -

 للخيول....(.

  لهنكارات الخيول االكتتاب وإبرام العقود: 

 /1عدد / VIPهنكار نموذج  -

 /2أول عدد / نموذجهنكار شعبي  -

 

 في املجال اإلداري واملالي: -3

 / 2019اجتماع ملجلس اإلدارة عام / / 4 عقد/. 

 / 2019عام / للجنة املنظمة للعرض الوطني الثامن للجواد العربياجتماع  /8عقد/. 

 / 2019عام / للجنة املنظمة ملهرجان الجواد العربياجتماع  /12عقد/. 

 / 2020اإلدارة عام /اجتماع ملجلس  / 2  عقد/. 

 / 2021اجتماع ملجلس اإلدارة عام / / 2  عقد/. 

  مالحظة: انخفض عدد اجتماعات مجلس اإلدارة بسبب انتشار وباء كورونا ، وقد تم مناقشة األمور

 الضرورية عبر وسائل التواصل االجتماعي 

  من املحاسب القانوني 2020وعام  2019م امليزانية العامة لعاانجاز 
ً
وفق ما هو و  املصدقة أصوال

 .موضح بكشوف بامليزانيات 

  تم تطوير البرنامج االلكتروني لنتائج السباقات و نتائج عروض جمال الخيول العربية من قبل

 املهندسة سمر إسماعيل .

 الجمعية ن قبل الكادر اإلداري فييتم تصميم كتيبات عروض الجمال و السباقات واملهرجانات م. 

  اسطبالت /  على املوقع  الرسمي للجمعية  -جواكي –خيول  –يتم نشر نتائج السباقات / مدربين

 .باللغتين العربية و اإلنكليزية 
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  على موقع الفيسبوك الخاص  اسطبالت /   -جواكي –خيول  –يتم نشر نتائج السباقات / مدربين

 غة العربية .باللبالجمعية و عبر قناة الجمعية في التلجرام 

 باللغة اإلنكليزية على موقع منظمة  نتائج السباقات كما يتم نشرIFAHR   و على موقع

http://Arabian.horseracing.tools/  

  مهرجانات على –مسيرات -عروض جمال  -يتم نشر الصور الخاصة بأنشطة الجمعية من سباقات

 موقع االنستغرام الخاص بالجمعية .

 . يتم نشر مقاطع الفيديو و املقابالت الخاصة بأنشطة الجمعية على قناة الجمعية في اليوتيوب 

  يتم نشر نتائج عروض جمال الخيول العربية األصيلة على موقعECAHO  . و على موقع الجمعية 

  مهرجانات –عروض جمال  –النشاطات )سباقات لتنفيذ السعي لتأمين التمويل املالي الالزم يتم – 

 دورات تأهيل .....(.

 السباق وخاصة / الطرق   يتم التواصل مع الجهات العامة لتنفيذ املشاريع الخدمية الالزمة مليدان

 شبكة الكهرباء و الهاتف ..../ . -شبكة املياه الحلوة –شبكة صرف صحي  –الرئيسية 

 املنتهية فترة استثمارها وفق العقود املبرمة و عددها تسعة هنكارات. متابعة تحصيل أجور الهنكارات 
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: النشاط امليداني والفني:
ا
 ثانيا

 العرض الوطني الثامن :  -1

للخيول العربية األصيلة على أرض نادي الشهيد باسل األسد للفروسية  الثامنتم تنظيم العرض الوطني 

 . 10/2019/ 12-11خالل الفترة الواقعة مابين بدمشق وذلك 
وتضمن العرض في اليوم األول ثالثة عشر فئة إضافة الى بطولة املهرات و األمهر و األفراس واألحصنة 

 إضافة الى بطولة املهرات و األمهر و األفراس واألحصنة ، وكان عدد 
ً
وفي اليوم الثاني ثالثة عشر فئة أيضا

. /136الخيول املشاركة /
ً
من بلجيكا حكام دوليين  وشارك في هذه البطولة مئة و ستة وثالثون جوادا

 مصر وهولندا وبولندا و النرويج و سوريا.و وإيطاليا 

 تم توزيع الجوائز العينية للفائزين وكذلك تقديم هدايا تذكارية للحكام  الدوليين.

 الجهات الراعية للبطولة: 

 –اسطبالت جبل العرب  –السدة  عبدهللا اسطبالت –اسطبالت الجدعان  –اسطبالت الخير  

اسطبالت  –اسطبالت الخلف  -اسطبالت الشهيد الدكتور أيمن املهايني -اسطبالت الزعيم وأمانة

منتجع   -اسطبالت الغبراء –أوغاريت  اسطبالت –الجوادية  اسطبالت -اسطبالت الفادي  -الجميل

 –تيم سبيرت -العريبي – LG–تاون سنتر  –مجموعة الهاني االقتصادية  - داود أخوان – MES –يعفور 

-محافظة دمشق  -داودمديكو -نادي املحافظة الرياض ي –أفكار  –األطالل  -بن الحموي  –سينالكو 

 .االتحاد للكهرباء 

 السباقات: -2

بوضع األجندة السنوية للسباقات قامت اللجنة العليا للسباقات املشكلة من قبل مجلس إدارة الجمعية 

وكذلك تم اعتماد القواعد و األسس التنظيمية للسباقات وتم   2021و عام  2020وعام 2019لعام 

 السنوية وفق ماهو مخطط وأضيف لها بعض األشواط. اتتنفيذ األجند

 وكانت النشاطات وفق مايلي:

 :2019عام 

شوط  /62وكان عدد األشواط لهذه السباقات /سباقات للخيول العربية األصيلة  تسعةتم تنظيم 

وأربعة  ميدان سباق دمشقللدرجات األولى  و الثانية و الثالثة و الرابعة / خمسة سباقات على أرض 

 ./ألسد للفروسية بحماهأرض ميدان سباق نادي الشهيد باسل اسباقات على  

مليون ليرة سورية موزعة على الفائزين إضافة الى توزيع  /15وكان مجموع الجوائز املالية بحدود /

 الكؤوس للفائزين.

 :2020عام 

 شوط /40وكان عدد األشواط لهذه السباقات /سباقات للخيول العربية األصيلة  ستةتم تنظيم 
ً
 ا

و سباقين   ميدان سباق دمشقلثة و الرابعة / أربعة سباقات على أرض للدرجات األولى  و الثانية و الثا
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، حيث انخفض عدد السباقات  /أرض ميدان سباق نادي الشهيد باسل األسد للفروسية بحماهعلى  

 بسبب اإلجراءات االحترازية لوباء كورونا.

ئزين إضافة الى توزيع مليون ليرة سورية موزعة على الفا /17وكان مجموع الجوائز املالية بحدود /

 الكؤوس للفائزين.

 :2021عام 

/  2021تضمنت األجندة السنوية لعام 
ً
أربعة /نفذ منها حتى تاريخه تسعة سباقات / احدى عشر سباقا

أرض ميدان سباق نادي الشهيد باسل على   ثالث سباقاتو  ميدان سباق دمشقسباقات على أرض 

وكان عدد  ./و سباقين على أرض ميدان سباق مدينة األسد الرياضية في الالذقية األسد للفروسية بحماه

.شوط /60األشواط لهذه السباقات /
ً
 ا

مليون ليرة سورية موزعة على الفائزين  / 77  بحدود /للسباقات املنفذة مجموع الجوائز املالية  بلغ

 إضافة الى توزيع الكؤوس للفائزين.

 للسباقات:الجهات الراعية 

 -االتحاد الرياض ي العام –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  – الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة

نادي الشهيد باسل األسد للفروسية  –محافظة مدينة دمشق  -االتحاد العربي السوري للفروسية.

 . -نادي الشرطة للفروسية -بحماه

 - اسطبالت جبل العرب -طبالت الشهيد الدكتور أيمن املهايني مرابط الخيول العربية األصيلة : اس

الزعيم  -الكالوي  –عريضة  –الساملية  -العش  -أكرم خلف –أوغاريت  –الدمشقية –اسطبالت السدة 

 -األجاويد –جبل الحلو  -األمير -العاصم -مغيرات النعيمي -املراد -أصايل بالدي -علم الدين -زمن الخير –

 جلنار. -الشهم -مضمار الشعفة

 –شركة أيمن و أحمد بالل  -هيثم الجمال -الطبلفد ار شركة رامي و  -دة : / زهير داوودإضافة الى السا

 -املكتبة الوطنية بحماه -الفارابي لألدوية -الغاوي مطعم  -أبناء الشهيد حمود العليوي  -محمد الرخالني

 شركة عمار تكور للنقل. -مطحنة السليم – ز مطاعم دومينو 

 جبل العرب. -حماه -حمص -إضافة الى منتدى األصايل ومجموعة من مربي الخيول العربية في دمشق

 :األنشطة األخرى  -3

  مكتب  –أثمرت الجهود املبذولة من قبل مجلس إدارة الجمعية مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

االقتصادية برئاسة مجلس الوزراء الى استئناف أعمال تسجيل وتوثيق الخيول  العربية و اللجنةالخيول 

وذلك من خالل البدء بأخذ العينات للمواليد  WAHOالعربية األصيلة وفق القواعد املعتمدة من قبل منظمة 

 الوزراء وذلك بعد أن توقف العمل ملدة تزيد عن سنتين. وتحويل األجور وفق موافقة رئاسة مجلس

 لجة الكثير من القضايا التي تهم مربي الخيول العربية األصيلة مع الجهات الرسمية املعنية.معا 

  عقد لقاءات واجتماعات مع االتحاد الرياض ي العام و التي أثمرت الى إعادة تأهيل ميدان سباق مدينة

وعلى نفقة االتحاد  2021األسد الرياضية في الالذقية و تنظيم سباقين على أرض ميدان السباق عام 
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إضافة الى منح الجمعية دعم مالي وقدره عشرين مليون  الرياض ي العام بعد توقف أكثر من عشر سنين.

 ليرة سورية من االتحاد الرياض ي العام.

 
ا
 النشاطات الخارجية: –ثالثا

  الحكم الدولي السيد باسل الجدعان بتحكيم البطوالت في كل من الدول التالية:مشاركة 

 2019 /7 /12-10 تبريز/كأس استاد طهران  -1

 4/8/2019-3 بطولة لبنان املحلية السابعة )ايكاهو( -2

 6/3/2020-5 مهرجان البحيرة للخيول العربية الثالث عشر -3

 24/1/2020-23 كأس ايموشن / طهران/  -4

 22/10/2021-20 العرض الوطني اإليراني للخيول العربية / طهران/  -5

 يكاهومنظمة اال اجتماعات  فيالسيد عمر عنبرجي  مشاركة ECAHO  2019 – 2020-2021  وعلى

 نفقته الخاصة.

 منظمة اجتماعات  فيسهيل زبيبي  وناجي الشاوي  ادةالس مشاركةIFAHR   2019 – 2020-2021 

 .وعلى نفقتهما الخاصة

 .وتقوم الجمعية بتسديد الرسوم املترتبة عليها تجاه هذه املنظمات 

 

 
ا
 التأهيل والتدريب: –رابعا

 جودي  -جعفر غنام -زهير داوود -تمت مشاركة أربعة حكام وطنيين وهو السادة) د.وسيم إبراهيم

-11والذي أقيم خالل الفترة ما بين الرخالني( في العرض الوطني الثامن للخيول العربية األصيلة 

 من قبل الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة. 12/10/2019
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 التوصيات واملقترحات

: التنظيمية:
ا
 أول

  اتخاذ كافة السبل والوسائل الستمرار عمل الجمعية وتطوير نشاطها حيث حظيت باهتمام داخلي

 وخارجي كبيرين.

  الرسمية واملهتمين بتربية الخيول العربية لتطوير عمل الجمعية واالرتقاء التنسيق مع كافة الجهات

 بعملها.

  مهرجانات( وتحقيق  -عروض الجمال  –مزادات الخيول  –تطوير أنشطة الخيول العربية )السباقات

 ريعية كافية لتغطية تكاليفها وجوائزها.

 ططات هندسية جديدة والعمل على إعادة النظر باملخططات الهندسية مليدان السباق واعتماد مخ

تنفيذها وفق املعايير العاملية أو األقرب إليها والسعي لتأمين استثمارات جديدة والتبرعات الالزمة 

 الستكمال تجهيز مبنى اإلدارة وميدان سباق دمشق.

  تفويض مجلس اإلدارة الجديد بتكليف أو إنهاء تكليف من يشاء وتسمية ممثليها لألعمال العائدة

  للجمعية.

 / من  /6التأكيد على ضرورة تسديد االشتراكات السنوية ألعضاء الجمعية والعمل على تطبيق املادة

النظام الداخلي املتضمنة )إزالة صفة العضوية اذا تأخر العضو عن تسديد رسم االشتراك مدة 

 سنة( .

: املقترحات املالية:
ا
 ثانيا

للمساعدة في إحياء واستمرار نشاط الجمعية من خالل تقديم السعي لدى الجهات العامة والخاصة  -1

 الدعم املادي واللوجستي والفني وتأمين رعاة للنشاطات.

لوحات دعائية  –السعي لطرح مشاريع استثمارية على أرض ميدان سباق دمشق )منشآت سياحية  -2

ية وتفويض مجلس اإلدارة اسطبالت خيول ......( وغيرها من األمور التي تساعد في تأمين ريع للجمع –

 بذلك.

  -إيصال استالم   -فاتورة  -عدم اعتماد أية نفقة من آمر الصرف إال بموجب وثيقة نظامية }عقد -3

 كشف حساب{.

 .السادسوتبرئة ذمة مجلس اإلدارة  2020- 2019إقرار امليزانية الختامية لألعوام  -4

 تحديد رسوم االشتراك السنوي وفق ما يلي: -5

 { 15000عضوية} ليرة سورية 

 { ليرة سورية15000مدرب } 

 { ليرة سورية15000جوكي } 

 تحديد رسوم االنتساب وفق ما يلي: -6
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 { ليرة سورية25000عضوية } 

 { ليرة سورية25000مدرب } 

 { ليرة سورية25000جوكي } 

 ( ليرة سورية.100000تحديد رسم القميص ) -7

 ( ليرة سورية.25000تحديد رسم تجديد القميص السنوي ) -8

 ( ليرة سورية.10000يد رسم منح وثيقة مدرب أو جوكي )تحد -9

 ليرة سورية. 5000جوكي(  –مدرب  –تحديد قيمة البطاقة العضوية السنوية )عضوية  -10

 وتفويض مجلس اإلدارة بذلك. ألنشطة الجمعيةتشكيل لجنة لجمع التبرعات الالزمة  -11

 

  
ا
أن يتقدم بالشكر والعرفان الجمعية السورية للخيول العربية األصيلــــة يود مجلس إدارة  وختاما

  دـــــــــــــــــاألسالجدعان ال ــــــــــيدة منــــــــــــة الســـــيـــــس الفخري لالتحاد السوري للفروســـــللرئي

ن ساهم في إنجاح مسيرة والى كافة الجهات الرسمية و الفعاليات االقتصادية في بلدنا الحبيب وكل م

أعضاء مجالس اإلدارة للدورات و  مؤسسينأعضاء جهات إعالمية و عمل الجمعية و أنشطتها من 

والعاملين فيها و الى كافة محبي وعشاق  الستة السابقة وكذلك الى جميع األخوة أعضاء الجمعية 

 الخيول العربية األصيلة .

 من الظروف الصعبة و الحصار االقتصادي الجائر التي يمر بها ونأمل من هللا العلي القدير و بالرغم

، كما تتطلع الى بذل مزيد من الجهد و التنظيم لتحقيق أهداف وطننا الحبيب االستمرار بالعطاء

 الجمعية و االرتقاء بعملها نحو األفضل لتعريف العالم بجوادنا العربي األصيل النبيل 

 قائد الوطن كما تتقدم بالشكر و التقدير الى 

 الدكتور بشار األسدالرئيس  سيادة 

 رئيس الجمهورية العربية السورية

 راعي األصالة و التطوير

 
 

 مجلس اإلدارة 


