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 ةماعلا ةحئاللا .1

 نيفرتحملا ةطبار هرفوت يذلا يزكرملا ركاذتلا ماظن مادختسا ةفرتحملا ةيدنألا عيمج ىلع يغبني .1.1

 ةيتارامإلا

 نيفرتحملا ةطبار نع رداصلا ينورتكلإلا ركاذتلا ماظن ليلدب مازتلالا ًاضيأ ةيدنألا عيمج ىلع يغبني امك .1.2

 .ةيتارامإلا

 وأ/و تافلاخم ىلإ يزكرملا ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظن قيرط نع ركاذتلا رادصإب مزتلي ال يدان يأ ضرعتي .1.3

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسحب تامارغ

 ال .نيتنس رمع تحت لافطألا ءانثتساب دامتعا ةقاطب وأ ةركذت نود داتسالا ىلإ صخش يأ لوخد زوجي ال .1.4

 .ريهامجلا دعاقم يف سولجلاب اهلماح دامتعالا ةقاطب لوخت

 نذإ ىلع يدانلا اهيف لصحي يتلا تالاحلا ءانثتساب ،كلذل ةصصخملا قطانملا يف الإ ركاذتلا عيب زوجي ال .1.5

 .لقألا ىلع مايأ ةعبسب ةارابملا لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةباتك

 وعجشم ركاذتلا هذه ىلع لصحي نأ نمضي نأ ،هل ركاذت ةصح صيصخت متي كراشم يدان لك ىلع بجي .1.6

  .طقف يدانلا اذه

 ،اهل ةصصخملا ركاذتلا نع ةمات ةيلوؤسم ةلوؤسم ،ركاذت اهل صصخت يتلا ةكراشملا قرفلا نوكت .1.7

 يف وأ ةعورشملا ريغ قوسلا يف اهل ةصصخملا ركاذتلا نم يأ تدجو لاح يف ةلءاسملل نوضرعتيسو

   .اهيلع لوصحلاب ةلوخم ريغ تاهج وأ صاخشأ يديأ

 ،نيعجشملا تاعومجمل بسانملا لصفلا لفكت ةقيرطب ركاذتلا عيزوت نامض ةارابملا مظنم ىلع بجي .1.8

 قيرفلا وعجشم :تايرابملا يف نيعجشملا نم تاعومجم ثالث دوجو لامتحا رابتعالا نيعب ذخألا عم

  .تالئاعلل صصخم مسقو فيضملا قيرفلا وعجشمو فيضلا

 :يلي امب مهروضح لمتحملا نيعجشملا غالبا بجي ،لصفلا تابيترت نم ءزجكو .1.9

  ،اهل ركاذت ءارش مهنكمي يتلا داتسالا تاعاطق .1.9.1

 طباض عم قيسنتلاب ةارابملا مظنمل قحي ،هل صصخملا كلذ ريغ عاطق يف عجشملا سلج اذإ .1.9.2

 طورشلا ةلاحلا هذه يف قبطت .ضيوعت يأ نود داتسالا جراخ عجشملا اذه جارخإ ،ةأشنملا نمأ

 كوندأ يرود عقوم ىلعو ةركذتلل يفلخلا هجولا ىلع ةدوجوملاو ركاذتلاب ةصاخلا ماكحألاو

 .نيفرتحملل

 تاذ حئاوللا يف اهيلع صوصنملا تايلآلا بسحب ركاذتلا تاصصخمب مازتلالا ةينعملا ةيدنألا ىلع بجي .1.10

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول نم ةلصلا

 .داتسالا كلذل ةدمتعملا ةيلامجإلا ةعسلا ىلع داتسا لك يف ركاذتلا تاصصخم دمتعت .1.11

 ةقباسملا مسا لثم نيعجشملا اهجاتحي دق يتلا تامولعملا عيمج ىلع ركاذتلا يوتحت نأ يغبني .1.12

 جاردإ ىلإ ةفاضإلاب ،تاباوبلا حتف تقوو ةارابملا تقوو خيراتو داتسالا مساو ةكراشملا قرفلا ءامساو

  )دعقملا مقرو فصلاو عاطقلا( دعقملا ناكم ىلع لدي حيضوت

 نم ديزمل .عردلا لمح ةارابمب ةصاخلا ركاذتلا تابلطتم رادصإب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقتس .1.13

 .نيفرتحملل كوندأ يرود ةقباسم حئاول ىلع عالطالا ىجري ،ليصافتلا
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 يف روضحلا عيمج ءاصحإ بجي .روضحلا ددعل قيقدلا ءاصحإلا نم دكأتلا فيضملا يدانلا ىلع بجي .1.14

 نع امإ كلذ متيو ، 3 و 2 و 1 ركاذتلا تائفو ةماهلا تايصخشلاو تايصخشلا رابك كلذ يف امب ةارابملا

 .لوخد ةطقن لك ىلع يودي ماظنب وأ ينورتكلإ ماظن قيرط

 ةيلآلل اقفو يضايرلا مسوملا ةيادب نع موي 30 لبق ركاذتلا تاعيبم ةطخ ميدقت ةيدنألا عيمج ىلع بحي  .1.15

 لكشب اهتعباتم متيسو قيوستلا ةرادإ نم ةطخلا دامتعاب ةيدنألا مزتلتو ةطبارلا حئاول يف ةدمتعملا

 يرود

 .بعلملا لوخد ةيلاو دعابتلا ,عيبلا صخي امب انوروك ةحئاجب )لوكوتوربلا( ةصاخلا حئاوللاب مازتلالا .1.16

 :يلي ام ريفوت يدانلا ىلع بجي .2

 نوكتو يدانلا يف ركاذتلا تايلمع عيمج نع ًالوؤسم نوكي ،ضرغلا اذهل غرفتم ركاذت ريدم وأ فظوم .2.1

 :ةيلاتلا ماهملاب مايقلا صخشلا اذه ةيلوؤسم

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تابلطتمو ريياعم عم قفاوتت يدانلا يف ركاذتلا تايلمع عيمج نأ نم دكأتلا .2.1.1

 لئاسملا عيمج صوصخب ةيترامإلا نيفرتحملا ةطبار عم ةديحولاو ةيسيئرلا لاصتالا ةطقن لكشي نأ .2.1.2

 ركاذتلا لوؤسم نم اهدامتعا دعب ةارابملا تايلمع صوصخب ةحضاو تامولعم ريفوتو ركاذتلاب ةقلعتملا

  ةطبارلا يف

 ركاذتلا لوئسم قيرط نع ةينورتكلإلا ركاذتلا تامدخل ةدوزملا ةكرشلا عم لصاوتلا لاكشأ ةفاك نوكت .2.1.3

  طقف ةطبارلا يف

 ةقدب ةرفوتملا دعاقملا ددع اهيف امب ،داتسالا لوح ةحيحص تادنتسمو تامولعم ريفوت نم دكأتلا .2.1.4

 .يرود لكشب تامولعملا هذه ثيدحت ةعباتمو

 ةيلوؤسملاو تايصخشلا رابكو ةاعرلا ركاذتب ةقلعتملا تامازتلالا عيمجب ءافولاب يدانلا مازتلا نم دكأتلا .2.1.5

 .كلذريغو تاكرشلل ةيعامتجالا

 يدانلا ةيوضعو ةيمسوملا ركاذتلا تاعيبم ةرادإ .2.1.6

 تاردابمو ةطشنأ لالخ نم تادئاعلاو تاعيبملا ةدايز ىلع لمعلاو نيعجشملا ةكراشم ىلع عيجشتلا .2.1.7

 .يدانلا

 .اهءاهتنا دعبو ةارابملا لبق ماقت يتلاو تايرابملل ةيقيسنتلا تاعامتجالا عيمج روضح .2.1.8

 .ةطبارلا ةقفاومل عضخت يتلاو ةارابملا موي تايلمعب قلعتت تارييغت يأب ةطبارلاب ركاذتلا لوؤسم راطخإ .2.1.9

  ريوزتلا عنم ريبادتو ةعورشملا ريغ قوسلا .3

 تاءارجإلا صوصخب ةينعملا ةماعلا تاطلسلا عم رواشتلا ةارابملا مظنم ىلع يغبني ،ةرورضلا تضتقا اذا .3.1

 اذا اميس الو ،داتسالا لوح ةينوناق ريغ ةقيرطب ركاذتلا عيبب نوموقي نيذلا صاخشألا هاجت اهعابتا بجاولا

 .نيعجشملا لصف ةيجيتارتسا ىلع رثؤي نأ نكمملا نم ةطشنألا هذه لثم نأ رابتعالا يف انعضو

  .صخش لكل اهعيبب حمسي يتلا ركاذتلا ددع ديدحت ،اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلا نمو .3.2

 نمألاب نيينعملا صاخشألا عيمج نوكي نأ َاضيأ بجي امك ،ركاذتلا ريوزت ةهجاومل ريبادتلا ىصقأ ذاختأ بجي .3.3

  .ةروزملا ركاذتلا ىلع فرعتلا ليهست ضرغب ،تاءارجإلا هذهب ةديج ةيارد ىلع هطيحم يفو داتسالا لخاد
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 ينينعملا صاخشألا عم رواشتلا هيلع بجوتي ،اهلوادت متي ةروزم ركاذت دوجوب ةارابملا مظنم كشي املاح .3.4

 .ةلكشملا هذه عم لماعتلل ةصصخم ةيجيتارتسا عضول

 )نيفرتحملا ةطبار سأك و نيفرتحملل كوندأ يرود( ةينورتكلإلا ركاذتلا حئاول .4

 عيزوتلاو ةعابطلا تايلمع كلذ لمشيو ،فيضملا يدانلا ةيلوؤسم ةينورتكلإلا ركاذتلا ةيلوؤسم نوكت .4.1

 بجي .اهمادختسا فيضملا يدانلا ىلع بجي يتلا ركاذتلا بلاوق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار رفوت .عيبلاو

 .ةركذت لكل لسلستملا مقرلاو دعقملا مقر ةعوبطملا ركاذتلا عيمج نمضتت نأ

 ةطبار نإف ،لقألا ىلع موي 60 ب ىلوألا ةلوجلا لبق ركاذتلل ةصصخم ميماصت يدانلا بلطي مل لاح يف .4.2

 .مسوملل اهدعت يتلاو اهب ةصاخلا ميماصتلا مادختسا قحب ظفتحت ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةصاخلا ماكحألاو طورشلا دادعإ ىلع فيضملا يدانلا عم قيسنتلاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لمعت .4.3

  .ةينعملا فارطألا عيمجل اهلاصيإ بجاولاو ركاذتلا يلماح عيمج ىلع قبطنت يتلاو ،ركاذتلاب

 ديوزت ةصنم نم غلابملا ةفاك عاطقتسا نيحل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةزوحب ركاذتلا تاداريإ ىقبت .4.4

  .ةيدنألل ةقحتسملا غلابملا ليوحتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ،كلذ دعبو ،ةينورتكلإلا ركاذتلا

 لاح يف ركاذتلا تايلمع يفظوم ددع ةدايز ،قلطملا اهريدقتل ًاقفو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي .4.5

  .تابلطتملل ىندألا دحلل يدانلا قيقحت مدع

 ةيادب نم لقالا ىلع لمع مايا 10 لبق ةيكنبلا اهتاباسح تانايب ميدقت ةكراشملا ةيدنألا عيمج ىلع بجي .4.6

  ركاذتلا ةميق عاديإ فيضلا يدانلل ىنستي يك ،يرودلا مسوم

 .ةارابملا دعوم لبق تقو ياب اهبلط لاح يف فيضلا قيرفلا روهمجل داتسإلا ةعس نم % 10 صيصخت متي .4.7

 ابلط هميدقت لاح يف فيضلا قيرفلا روهمجل داتسإلا ةعس نم% 30 هتبسن ام ىصقأ دحب صيصخت متي- )1

 ىلع ةقفاوملاب فيضملا يدانلا مزتليو ،ةارابملا دعوم نم لقألا ىلع مايأ 3 لبق فيضملا يدانلا ىلإ

 ركاذتلا ةميق دادسب فيضلا يدانلا مزتلي نأ ىلع ،حئاوللا يف ةدراولا تابلطتملا ةفاك ريفوتو بلطلا

 دادسلا مدع لاح يفو ،فيضملا يدانلا ىلإ( ةارابملل ركاذتلا كابش راعسال اقفو )اهءارش متي مل يتلا

 ةباين اهدادسو ةطبارلا ىدل فيضلا يدانلل ةقحتسم ةيلام غلابم يأ نم اهتميق عاطتقا ةطبارلل قحي

 .هنع

 يدانلا ىلا ابلط هميدقت لاح يف فيضلا قيرفلا روهمجل داتسإلا ةعس نم % 50 هتبسن ام صيصخت متي- )2

 ا قفو بلطلا ضفر وا لوبق فيضملا يدانلل قحيو ةارابملا دعوم نم لقألا ىلع مايأ 5 لبق فيضملا

 ةددحملا ةدملا زواجت لاح يفو ،ةارابملا دعوم نم مايأ 3 لبق هاصقأ دعومب كلذو ا بسانم هاري امل

 يف ةدراولا ماكحألا تاذ قيبطت متي ً الوبقم هرابتعا وا يدانلا بلط لوبق لاح يفو ،الوبقم بلطلا ربتعي

 .ةعابم ريغلا ركاذتلا نأشب ميمعتلا اذه نم 2 دنبلا

 فيضلا يدانلل قحي داتسإلا ةعس نم% 50 صيصختب فيضلا يدانلا بلط فيضملا يدانلا ضفر لاح يف )3

 .2 دنبلا يف ةددحملا ةدملاب مازتلالا نود داتسإلا ةعس نم% 30 بلط

 ينورتكلالا عقوملا ربع عيبلل هل ةددحملا ركاذتلا ددع نم %70 حرطب يدانلا مزتلي لاوحألا عيمج يف )4

 .ةارابملا دعوم نم ةعاس 24 ىتح ةطبارلا لبق نم ددحملا



 

 6 

 5 دنبلا يف ةددحملا ةبسنلا نم ةعابم ريغلا ركاذتلا رادصا هالعأ ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب يدانلل قحي )5

 .ةطبارلا حئاول يف ةددحملا طباوضلل اقفو اهب فرصتلاو

 يلامجإ نم %10 نم ربكأ لثمت داتسالا يف فيضلا قيرفلا يعجشمل ةصصخملا ةقطنملا تناك نإو ىتح .4.8

 قيرفلا يعجشمل ةلوصفملا ةقطنملا يف ةدوجوملا نكامألا عيمج ريفوت بجي هنإف ،داتسالا ةعس

 .فيضلا

 تامدخلا ريفوتب فيضملا يدانلا مزتلي ،هالعأ ةروكذملا تاءارجإلا قفو ركاذتلا بلط ميدقت مدع لاح يف .4.9

 .ةيلامجإلا داتسالا ةعس نم %10 ـل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول قفو اهيلع صوصنملا

 ركاذت كشك ريفوت نامض فيضملا يدانلا ىلع بجي ،ركاذت ءارش بلط فيضلا يدانلا مدقي مل لاح يف .4.10

 ليصافتل ( فيضلا قيرفلا ريهامجل صصخملا عاطقلا نم برقلاب ةارابملا موي يف لاعفو فيضن

 ركاذت عيب ةيناكمإ نامض فيضملا يدانلا ىلع بجي )قفارملاو دعاقملا ،3 مقر قحلملا عجار ،ةحاسملا

 فيلاكتلا عيمج فيضملا يدانلا لمحتي .تاعاس ثالثب ةارابملا لبق كلذو فيضلا قيرفلا ريهامجل

 .ركاذتلا تاعيبمبو ركاذتلا كاشكأ ءاشنإب ةقلعتملا

 فص نكامأ كلذ يف امب داتسالاب ةطيحملا قطانملا وأ تاباوبلا نم يأ ىلع ركاذتلا عيزوت زوجي ال .4.11

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةدمتعملا نكامألا يف الإ ركاذتلا عيزوتب حمسي الو ،تارايسلا

 نيفرتحملا ةطبارل قحي ةبولطملا ةبسنلا نع فيضلا قيرفلا روهمج روضح ةبسن تداز لاح يف .4.12

  ةطبارلا اهددحت يتلا ةيلآلا بسح مهل سولج نكامأ ريفوت ةيتارامإلا

 ةيسيئرلا ةهجاولا نم %10 ةبسن يطغت الو ليلق فيضملا قيرفلا روهمج روضح ةبسن تناك لاح يف .4.13

 ةقطنم يف فيضملا قيرفلا روهمجل سولج نكامأ ريفوت ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي اريماكلل

  ةطبارلا اهددحت يتلا ةيلآلا بسح اريماكلل ةيسيئرلا ةهجاولا

 راعسألا .5

 :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم عيمج ىلع ةيلاتلا راعسألا ةمئاق قبطنت .5.1

 ةارابملا موي يف ةارابملا موي لبق  

 *رعسلا رعسلا عاطقلا

  3 ةئفلا
 مهرد 15 ةركذتلا رعس ناك اذإ مهارد 5 مصخ

 لقألا ىلع
 مهرد 20-30

 مهرد 50-30 مهارد 10 مصخ 2 ةئفلا

 مهرد 100-50 مهارد 15 مصخ 1 ةئفلا

 تايصخشلا

 ةمهملا
 مهرد 300-100 مهارد 25 مصخ

 ةيدنألا اهددحت تايصخشلا رابك

 5 تافعاضم نم مقر برقأ ىلإ ةبرقم راعسألا عيمج نوكت*

  ةيناثلا ةجردلا ةلماعم لماعت ةثلاثلا ةجردلا دوجو مدع لاح يف
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 .هيف تبلل طابضنالا ةنجل ىلإ عوضوملا لاحي ،هالعأ تابلطتملا نم يأ ءافيتسا مدع لاح يف .5.2

 فيضملا قيرفلا يعجشم نم لكل اهسفن يه ركاذتلا تائف نم ةئف لكل ركاذتلا راعسأ نوكت نأ بجي .5.3

  .فيضلا قيرفلا يعجشمو

 يدانلل زوجي .تايصخشلا رابك ركاذت ءانثتساب تاجردلا عيمج يف ةماعلل عيبلل ركاذت يدانلا رفوي نأ بجي .5.4

 .صاخلا هريدقتل ًاقفو VVIP تايصخشلا رابك ركاذت عيب

 كلذو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ دعاقملا ططخمو ركاذتلا راعسأ ةمئاق لاسرإ يدانلا ىلع بجي .5.5

 ةقفاوم دعب يئاهنلا ططخملا دامتعا متي نا ىلع .لقألا ىلع عيباسأ ةعبرأب مسوملا قالطنا لبق

 .ةطبارلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ يطخ بلط لاسرإ دعب الإ تارييغت ةيأ ءارجإ يدانلل زوجي ال مسوملا لالخ .5.6

 .رييغتلا ىلع ةطبارلا ةقفاوم ىلع لوصحلاو ،لقألا ىلع نيعوبسأب ةارابملا موي لبق

 

 :تائفلا فيرعت .5.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيرعتلا ةئفلا
 رفوي نأ بجيو ،تايصخشلا رابك نم فويضلل ًارصح ةصصخم ةقطنم VVIP تايصخشلا رابك ةقطنم

 .تارايسلا نكرل ةصصخم ةقطنم عم ،ةزيمم ةفايض تامدخ اهيف يدانلا
 وأ )افوص( امإ تايصخشلا رابك ةقطنم لخاد دعاقملا نوكت نأ نكمي

 .دي دناسم عم ةمخف دعاقم وأ ةيدلج دعاقم
 اهيف رفوتتو تايصخشلا رابك ةقطنم نم ةبيرق ةيرصح سولج ةقطنم VIP ةمهملا تايصخشلا ةقطنم

 نوكت نأ بجي .تارايسلا نكرل ةصصخم ةقطنمو ةزيمم ةفايض تامدخ
 دعاقملا نم ربكأو ةنطبم دعاقم يه تايصخشلا رابك ةقطنم دعاقم
 .اهيف باوكأ تالماح رفوت عم ،ةيداعلا

 عم ،ةمهملا تايصخشلا ةقطنم نم ةبيرق ةيرصح سولج ةقطنم -ىلوألا ةجردلا -ةزيمملا دعاقملا
 ال .تابورشملاو ةمعطألل ةزيمم قفارمو تامدخ ىلإ لوصولا ةيناكمإ

 هذه رفوت نأ بجي .تارايسلا نكرل ةصصخم ةقطنم ريفوتل ةجاح
 .بعلملا ضرأل ةزيمم ةيؤر وأ ةنطبم دعاقم ةقطنملا

 ةجردلاو ةيناثلا ةجردلا دعاقم
 ةثلاثلا

 .تارايس نكر ةقطنم نودب ةيداع دعاقم
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 :ةيناجملا ركاذتلا .6

 ركاذتلا نم ىنثتسي )ديدجلا فيرعتلا بسح( داتسإلا ةعس نم %2 ةبسنب ةيناجم ركاذت رادصإ ةيدنألل زوجي .6.1

 ركاذتلا عضخت .مالعإلا ركاذتو يدانلا يفظوم ركاذتو ممهلا باحصأ ركاذتو ،ةاعرلا ركاذت ةيناجملا

   ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ركاذتلا ةفرعت ماظنل ةيناجملا

  .ةمهملا تايصخشلا دعاقم ددع نم %30 زواجتت ال ةبسنب ةيناجم ركاذت رادصإ يدانلل قحي .6.2

 ركاذتك اهب حومسملا %2 ةبسن قوف اهردصي ركاذت ةيأل ةلماك ةركذتلا ةميق عفد يدانلا نم بلطي .6.3

 .هالعأ ليصافتلا بسحب ةيناجم

 عم ةيدنألا دوقع نم خسن ميدقت بجي ،ةاعرلا ركاذت ةعابطل ةقفاوم ىلع لوصحلا نم ةيدنألا نمتت يك .6.4

 ركاذتل ةبسنلاب ددحم فقس كانه نوكيس .ةصصخملا ركاذتلا ددع دوقعلا هذه حضوت ثيحب ةاعرلا

 .ةاعرلا

 .داتسا لك يف تايصخشلا رابك ةقطنم ةعس بسحب تايصخشلا رابك ركاذت ددعل ىصقألا دحلا نوكي .6.5

 .داتسا لك يف ةيمالعإلا ةصنملا ةعس بسحب نييمالعإلا ركاذت ددعل ىصقألا دحلا نوكي .6.6

 ركاذت نم ركاذتلا اذه نوكتو ،ةارابم لكل ةركذت 100 وه يدانلا يفظوم ركاذت ددعل ىصقألا دحلا نوكي .6.7

 .طقف 3 ةئفلاو 2 ةئفلاو 1 ةئفلا

  

 موي نم لقألا ىلع مايأ ةسمخ لبق كلذو ةيناجملا ركاذتلا رادصإل يباتك بلط لاسرإ يدانلا ىلع بجي .6.7.1

 .ذيفنتلا ةيلآو ةيلاعفلا نم فدهلا لوح ةيليصفت تامولعم بلطلا نمضتي نأ بجي .ةارابملا

 اهطابترا بسح ةيناجملا ركاذتلا حنم ضفر وأ ةقفاوملا قحب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ظفتحت .6.7.2

 .ةيعمتجملا وأ ةيجيورتلا تايلاعفلاب

 ىلع نيموي لبق ةيناجملا ركاذتلا عيزوتل صصخملا ناكملاب ةطبارلا ةقفاوم ىلع لوصحلاب يدانلا مزتلي .6.7.3

 .ةارابملا دعوم نم لقألا

 متي مل ام ةارابملا سفن يف ركاذتلا تاموصخو قيوستلا ةردابم ركاذت نيب عمجلا ةيدنألل زوجي ال .6.7.4

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهيلع ةقفاوملا

 اهددحت يتلاو ةيترامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةصصخملا ركاذتلا ريفوتب مازتلالا ةيدنألا عيمج ىلع بجي .6.8

 رادصإ ةطبارلل قحي امك .ةمربملا ةياعرلا دوقعل اقفو رخآ ىلا نيح نم ةطبارلا نع ردصي ميمعت بجومب

 تالاحلا يف الإ ةينورتكلإلا ركاذتلا عيب ماظن يف عيبلل ركاذتلا حرط مدعو ةيدنألل عوجرلا نود ركاذتلا هذه

 كلذ فالخ ةطبارلا ررقت يتلا

 ركاذتلا هذه حرط يدانلل قحي ال ،اهئاكرشو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ركاذتب ةبلاطملا مدع لاح يف .6.8.1

 لبق اهتاعرو ةطبارلاب ةصاخلا ركاذتلا تاصصخم لاسرإ متيسو .تاعاس ثالثب ةارابملا دعوم لبق الإ عيبلل

 .تقو يأ يف اهثيدحت ةطبارلل قحيو يضايرلا مسوملا ةيادب

  :حسملا يفظوم تابلطتم نم ىندالا دحلا .7

 نإ( ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا تاباوب نم ةباوب لكل ىندأ دحب يئوض حسم يفظوم )2( ددع ريفوت بجي .7.1

 .نييمالعإلاو ةمهملا تايصخشلاو تايصخشلا رابكو ىلوألا تاجردلل ىندأ دحب دحاو فظومو )تدجو
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 نيفرتحملا ةطبار راطخإ يدانلا ىلع بجي ،هفرط نم ركاذتلا يفظوم ريفوتب يدانلا بغر لاح يف .7.2

 مايأ ةثالثب ةارابملا لبق كلذو ،ةباوب لك دنع نوزكرمتيس يذلا نيفظوملا ددعب ركاذتلا دوزمو ةيتارامإلا

  .لقألا ىلع

 ققحي مل لاح يف فيضملا يدانلا ةقفن ىلع نيفظوملا ددع ةدايز ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي .7.3

 .تابلطتملا نم ىندألا دحلا فيضملا يدانلا

 :يدانلا يفظوم .7.4

 نيفظوملا ءالؤه نوكي نأ نامض يدانلا ىلع يغبني ،هفرط نم نيفظوملا ريفوتب يدانلا بغر لاح يف .7.4.1

  .ركاذتلا تامدخ دوزم اهمظني يتلا شرولا نم لقألا ىلع ةدحاو ةيبيردت لمع ةشرو اومتأ دق

 ةقفاوتملا تادعملا ريفوت نامض يدانلا ىلع يغبني ،هفرط نم نيفظوملا ريفوتب يدانلا بغر لاح يف .7.4.2

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظن عم

 ،رركتم لكشب ءادألا ىوتسم ىندت لاح يفو يدانلا مهرفوي نيذلا نيفظوملا ءادأ ىوتسم دصر متيس .7.4.3

 يدانلا ةقفن ىلع ركاذتلا تامدخ دوزم يفظومب مهلادبتساب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت

 .بولطملا ىندألا دحلا ىلإ لصيل ةمدخلا ىوتسم نسحت نيح ىلإ كلذو ،فيضملا

 لقألا ىلع تاباوب ةعبرأ كانه نوكي نأ بجي ،turnstiles ةراودلا لوخدلا تاباوبل يدانلا مادختسا لاح يف .7.5

 يساركلا باحصأ نم نيعجشملل لقألا ىلع ةدحاو صيصخت عم ،ريهامجلا لخادم نم لخدم لكل

 ةطخ ريفوت عم ،ةباوب لك دنع لقألا ىلع دحاو ةصاخ نمأ ةكرش فظوم كانه نوكي نأ بجي .ةكرحتملا

  .ئراوطلا تالاح يف راظتنالا فوفص ءالخإ

 :ركاذتلا تاعيبم يفظوم تابلطتم نم ىندالا دحلا .8

 روهمجل صصخم عقوتملا روهمجلا ددعل عيب كشك لكل لقألا ىلع دحاو تاعيبم فظوم ريفوت بجي .8.1

 .فيضملا قيرفلا

 روهمجل صصخم عقوتملا روهمجلا ددعل عيب كشك لكل لقألا ىلع دحاو تاعيبم فظوم ريفوت بجي .8.2

 .فيضلا قيرفلا

 ققحي مل لاح يف فيضملا يدانلا ةقفن ىلع نيفظوملا ددع ةدايز ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي .8.3

  .تابلطتملا نم ىندألا دحلا فيضملا يدانلا

 
 فرصم سأك يئاهنو يئاهن فصنو يئاهن عبر ،يتارامالا ربوسلا سأك ةقباسم( ركاذتلا حئاول .9

 )يمالسإلا يبظوبأ

 صاصتخا نم ،سأكلا يئاهنو يتارامالا ربوسلا سأك تايرابمل ركاذتلا عيزوتو ةعابط ةيلوؤسم نوكت .9.1

 يئاهن فصنو يئاهن عبر تايرابمل ركاذتلا عيزوتو ةعابط ةيلوؤسم نوكت .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .فيضملا يدانلا صاصتخا نم ،يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 ةصاخلا ماكحألاو طورشلا دادعإ ىلع فيضملا يدانلا عم قيسنتلاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لمعت .9.2

 عيمج ىقبت .ةينعملا فارطألا عيمجل اهلاصيإ بجاولاو ركاذتلا يلماح عيمج ىلع قبطنت يتلاو ،ركاذتلاب

 موي لبق اهتابلط ميدقت ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةزوحب ركاذتلا تاداريإ
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 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهددحت عقاوم يف ركاذتلا هذه صصخت .لقألا ىلع موي 15 ـب ةارابملا

 ةيمسإلا ةميقلاب ركاذتلا هذه عيب اهل زوجيو ،ركاذتلا هذه فيلاكت ةكراشملا ةيدنألا لمحتت .ًاقبسم

 .اهيعجشمل

 فيضملا قيرفلاو فيضلا قيرفلا ماظنب سأكلا يئاهن فصنو عبر تايرابمل ركاذتلا صيصخت نوكت  .9.3

 ةحئاللا بسح بسنلا قبطتو

 امأ .ةيناجم ركاذت اهنأ ىلع مدقت يتلا ةديحولا ركاذتلا ةئف يه ةيصخشلا رابك ركاذت ةئف نوكتس .9.3.1

 .ةيناجم ركاذت اهنم %20 ةبسن نوكت نأ زوجي ،ةمهملا تايصخشلا ركاذت صوصخب

 ىلع  يتارامالا ربوسلا سأك ةارابمو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك يئاهن ةارابم ركاذت صيصخت نوكي .9.4

 :يلاتلا وحنلا

 ب قيرفلا /فيضلا يدانلا أ قيرفلا /فيضملا يدانلا :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةئفلا
 - - %100 تايصخشلا رابك
 - - %100 ةمهملا تايصخشلا
 %50 %50 ىصقأ دحك 1000 1 ةئفلا
 %50 %50 ىصقأ دحك 1000 2 ةئفلا

 
 :تاظحالم

 نيفرتحملا ةطبار ركاذت مصخ دعب ةيناثلا ةئفلا ركاذتو ىلوألا ةئفلا ركاذت نم %50 ةبسن باسح متي .9.4.1

  .ةيتارامإلا

 راطخإ متيو ،ةمهملا تايصخشلاو تايصخشلا رابك ركاذت تاصصخم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ددحت .9.4.2

 .ةارابملا موي لبق تاصصخملا كلتب ةيدنألا

 يئاهنو  يتارامالا ربوسلا سأك يئاهن ركاذت راعسأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يذيفنتلا بتكملا ددحي .9.4.3

 .قلطملا هريدقتل ًاقفو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 داتسالا ةعسو دعاقملا داتسالا ةعسو دعاقملا .10

 ىلوألا تاجردملا يف ريهامجلل ةصصخملا ركاذتلا ددعب حئاوللا هذه يف اهيلإ راشي داتسإلا ةعس .10.1

 دعاقملاو ينمألا لصافلاو نييمالعإلل ةصصخملا دعاقملا كلذ نم ىنثتسم )تدجو نإ( ةثلاثلاو ةيناثلاو

 )...(مقر لودجلا يف ددحم وه امك ةطبارلا ةقفاومب ةاطغملا

 وأ ةطبارلا راعشب )ةطبارلا لبق نم هعقوم دامتعا دعب( ينمألا لصافلا ةيطغت فيضتسملا يدانلل قحي .10.2

 . ريغ ال طقف يدانلا راعش

 دعاقملا ططخم .11

 ددع حيضوت عم ،داتسالا دعاقمل قيقد ططخمب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت ةيدنألا ىلع بجي .11.1

 .داتسالا يف تاعاطقلاو فوفصلاو دعاقملا

 عقوم كلذ يف امب ،داتسا لكل تاجردلا ططخم دامتعا يف اهقحب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ظفتحت  .11.2

 .هدعاقم ددعو ينمألا لصافلا عقوم اضيإ و فيضلا قيرفلا يعجشم دعاقم
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 ةعبرأب يرودلا ةيادب لبق داتسالا دعاقم ططخمب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت ةيدنألا ىلع بجي .11.2.1

 .لقألا ىلع عيباسأ

 نئابكلا كلذ يف امب دعاقملا ططخم ىلإ بعلملا ماسقأ عيمج ةفاضإ بجي .11.3

 ينفلا مقاطلا / نييفاضإلا قيرفلا يبعالو ةارابملا يلوؤسمل ةصصخم قطانم صيصخت بجي .11.4

 لوخدلا تاباوب .12

 ربع ،داتسالا تاباوب نم ةباوب لك ىلع كلذو ركاذتلل يئوضلا حسملا تايلمعل صاخ تنرتنا طخ ريفوت بجي .12.1

 .ىندأ دحك ةيناثلاب تيباجيم 10 ةعرسب تنرتنإلاب يكلسال لوصو طاقن

 رورملا ةملكو ةكبشلا مساب ركاذتلا ةكرش ديوزت متي نأو ،ةيفخم ةكبش ىلع تنرتنإلا طخ نوكي نأ بجي .12.2

  .يرصحلا مادختسالل

 لوخدلا تاباوب عيمج ىلع ،لقألا ىلع رتم 15 دعب نع ةحضاو تاحول تيبثت بجي .12.3

 .داتسالا طيحم ىلع تاباوبلل ةيداشرإلا تاتفاللا عضو ًاضيأ بجي امك .12.4

 سولجلا تاعاطق ىلإ ريهامجلا داشرإل ،داتسالا جراخو لخاد ةحضاو ةيداشرإ تاتفال ريفوت ًاضيأ بجي .12.5

 .داتسالا يف ةفلتخملا

 ركاذتلا ماظنب تاباوبلا كلت طبر متي نأ بجي ،ةراودلا لوخدلا تاباوبب ًادوزم داتسالا ناك لاح يف .12.6

 تاباوبلا طبر فيلاكت داتسالا /فيضملا يدانلا لمحتي .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةينورتكلإلا

.ركاذتلا ماظنو تاباوبلا نيب يئانثلا ققحتلاب طبرلا ماظن حمسي نأ بجي .ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظنب ةراودلا

  

 ركاذتلا كاشكأ .13

 يف فيضلا قيرفلا ريهامجل اهدحأ صصخي ،لقألا ىلع )2( ركاذت يكشك ريفوت يدان لك ىلع بجي .13.1.1

 نم برقلاب وأ فيضلا قيرفلا ريهامج لخدم نم برقلاب( مهسولج نكامأ نم ةقيرق ةيجيتارتسا ةقطنم

  )مهل ةصصخملا تارايسلا فص نكامأ

 جراخ نوكت نأ لضفيو ،تاباوبلا عيمج نم لقألا ىلع رتم 20 دعب ىلع ركاذتلا كاشكأ عيمج نوكت نأ بجي .13.1.2

 ركاذتلا كاشكأ نم كشك لك بناجب ةنمآ ةحاسم كانه نوكي نأ بجي .ةبيرق ةفاسم ىلع داتسالا طيحم

 نكامأ وأ تاقرطلا نم رتم 20 نع لقي ال ام ركاذتلا كشك دعبي نأ بجيو ،نوعجشملا اهب فطصي يك

 .تارايسلا رورم

 نييثالث ءابرهك يسبقم( لماك لكشب ءابرهكلاب ةلوصومو ةفّيكم ركاذتلا كاشكأ عيمج نوكت نأ بجي .13.2

 .)ةءاضإلاو فييكتلل ةمدختسملا سباقملا ءانثتساب ،ريبمأ 13 ةقاطب

  :ركاذتلا كاشكأ يف يلي ام ريفوت ًاضيأ بجي .13.3

 10 :تنرتنإلا ةعرسل ىندألا دحلا ،ركاذت عيب ةذفان لكل ىندأ دحك ةدحاو تنرتنا ةطقن ،ASDL تنرتنا طخ .13.3.1

 ةيناثلا يف تباجيم

 يدانلا ىلع بجوتي ثيح ،ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا نيتغللابو ةحضاو تاتفاللاو يئاعدلا نييزتلا نوكي نأ .13.3.2

 .ًايمازلإ ةئف لكل راعسألا جاردإ ربتعيو فيضملا قيرفلا وأ فيضلا قيرفلا ركاذت تاعيبمل قيوستلا

 جراخلاو لخادلا نم كاشكألل ةديجلا ةرانإلا .13.3.3



 

 12 

 .لخادلا نم حاتفم ريغ نم لفقلا يناكمإ عم يجراخ لفقب ةدوزم باوبأ .13.3.4

 مجحل ًابسانم ثاثألا نوكي نأ بجي )ركاذت كابش لكل يفكت ثيحب( ةريغص تالمهم ةلسو يساركو ةلواط .13.3.5

 وأ اهتحت سيل ،عيبلا ذفاون مامأ سولجلا نم تاعيبملا وفظوم نكمتي نأ بجي امك ،ركاذتلا كشك

 .اهبناجب

 .رارمتساب اهتنايصو ًايونس ركاذتلا كاشكأ ءالط بجي .ركاذتلا كاشكأ يف رهاظ لكآت وأ رارضأ دوجو مدع .13.3.6

  راظتنالا ريباوط زجاوح ماظن .13.3.7

 )ةدحاو قيرح ةيافطو قيرحلا ةيناطب( قيرحلا ءافطإ تادعم .13.3.8

 يرود حئاول نم )3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ركاذتلا كاشكأ تابلطتم لوح ليصافتلا نم ديزمل .13.4

 .نيفرتحملل كوندأ

 .تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلاب ةصاخلا ةفايضلاو سولجلا نكامأ .14

  تاداتسالا حئاول ةعجارم ىجري .14.1

 .ممهلا باحصأ نم نيعجشملا .15

 )قفارملل دعقم دوجو عم ( ممهلا باحصأ نم نيعجشملا سولج نكامأل ةنيعم ةقطنم صيصخت بجي .15.1

 سولج نكامأ تابلطتم لوح ليصافتلا نم ديزمل .بعلملل ةحضاو ةيؤرب حمسي ،حيرمو نمآ ناكم يف

 بجي . نيفرتحملل كوندأ يرود حئاول ةعجارم ىجري ،مهيقفارم دعاقمو ممهلا باحصأ نم نيعجشملا

 .داتسالا ىلإ لوخدلل ةركذت ىلع لوصحلا ممهلا باحصأ نم نيعجشملا عيمج ىلع

 :تاتفاللا .16

 ركاذتلا كاشكأو تاباوبلا ىلإ لوصولا ليهستل داتسالا يف ةيداشرإ تاتفال تيبثت .16.1

 فيضملا قيرفلاو فيضلا قيرفلا ركاذت كاشكأل يئاعدلا نييزتلا .16.2

 .ركاذتلا كاشكأ ىلع ركاذتلا راعسأو تائف تيبثت بجي .16.3
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 تايلمعلا ليلد .2
 
 يدانلا نم تابلطتملا

  يدانلا يف ركاذتلا تايلمع عيمج نع ًالوؤسم نوكي ،ضرغلا اذهل غرفتم ركاذت ريدم وأ فظوم
  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو "تسل موينيتالب" ةكرشو يدانلا نيب ةديحولا لصاوتلا ةطقن وه صخشلا اذه نوكي
 

 ةيدنألا يف ةيتحتلا ةينبلا تابلطتم
 رورم ةملكبو TICKETING مساب ةيفخم Wifi ةكبش نوكت نأ بجي .wifi يكلسال لاصتا طاقنب تاباوبلا عيمج ديوزت بجي
 PASSWORD UAE PRO LEAGUE TICKETING2019 
 ةفلكتلا
 ركاذتلا تاداريإ نم %10 :ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظن ةفلكت
 :ةارابم لكل فيراصملاو موسرلا

  :ةيناجملا ركاذتلا
 ) 0 ةميقب (

 ةدمتعملا ريغ ركاذتلا بستحت .يدانلل ةصصخم ةدمتعم ةركذت لك نع مهارد ةسمخ
 لك نع %5 ةبسن بستحت امك .ءارشلا ةيلمع دنع لماكلا رعسلاب تاصصخملا جراخو
 ةفاضم ةميق ةبيرضك ةئفلا بسحب ةيناجم ةركذت

  ةاعرلا ركاذت
 ) 0 ةميقب (

 حضوت يتلاو يعارلا عم دقعلا نع ةخسن ميدقت بجي ( ةركذت لك نع مهارد ةسمخ
 )اهيلع قفتملا ركاذتلا ددع

 رابك ةقطنمل ةيلامجإلا ةعسلا ركاذتلا ددع زواجتي الأ ىلع( ةركذت لك نع دحاو مهرد تايصخشلا رابك ركاذت
 )تايصخشلا

 ةركذت لك نع دحاو مهرد  نييمالعإلا ركاذت

 نيفرتحملا ةطبار ركاذت
 ةيتارامإلا

 ةركذت لك نع دحاو مهرد

 موي ةلمجلاب ةعابطلا
   ةارابملا

 بلط لكل مهرد 500

 .ركاذتلا رادصإ لاح يف طقف ءاغلإلا نع مهرد 5000 غلبم بستحي ةيلاعفلا ءاغلإ

 ططخم تارييغت
 دعاقملا

 .ططخملل رييغت لك نع يتارامإ مهرد 1،500

 عيباسأ ةعبرأب مسوملا ةيادب لبق ريرقتلا ميدقتو دعاقملا ددع باسح يدانلا ىلع بجي  دعاقملا ددع تارييغت
 50000 غلبم بستحي .ريخأت موي لك نع ةمارغك مهرد 1,000 غلبم بستحي .لقألا ىلع
 يدانلا ةبغر لاح يف .دعاقملا ددع ريرقتل يدانلا ميدقت مدع لاح يف ةمارغك مهرد
 موسرلا نوكت ،داتسالا يف دعاقملا ددع ءاصحإل "تسل موينيتالب" ةكرش عم دقاعتلاب

 .مسوم لك يف داتسالل مهرد 3،000 يه

  ليمعلا لبق نم عفدت %3+0.56 نامتئالا ةقاطب موسر

 :نيفظوملا
 :ةارابملا موي ركاذتلا حسم يفظومو ركاذتلا تاعيبم يفظوم صوصخب ةيدنألل فيظوت تارايخ ةثالث دجوت

 .هاندأ ةروكذملا روجألا بسحب نيفظوملا ريفوتل "تسل موينيتالب" ةكرش عم دقاعتلا -
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 ةكرش نم طقف تادعملا راجئتساو ،ثلاث فرط لبق نم صاخشأ فيظوت وأ هسفن يدانلا يفظوم مادختسا -

 .هاندأ ةروكذملا راعسألا بسحب "تسل موينيتالب"

 موينيتالب" ةكرش نم تادعملا ءارشو،ثلاث فرط لبق نم صاخشأ فيظوت وأ هسفن يدانلا يفظوم مادختسا -

 .يدانلا تاءارجإ بسحب يدانلا يف تايرتشملا مسق لبق نم اهئارش وأ ،هاندأ ةروكذملا راعسألا بسحب "تسل

 "تسل موينيتالب" ةكرش يفظوم روجأ ةمئاق

 ةفاضإلاب ةعاس /مهرد 95
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ

VAT 

 ةمظنأ مادختسا ىلع نوبردم "تسل موينيتالب" ةكرش يفظوم عيمج •

 "تسل موينيتالب" ةكرشب ةصاخلا ركاذتلا

 ،ركاذتلا تاعباط ،ركاذتلا حسم ةزهجأ( ةزهجالاو تادعملا عيمج لمشي •

 )POS تاعيبملا ةطقن زاهج ،لومحم رتويبمك

 عيب كشك يف دجاوتيل ةيبرعلا ةغللاب قطان لقألا ىلع دحاو صخش ريفوت •

 .ركاذتلا

 تالصوملا موسر عيمج لمشي •

 
 :تادعملا راجئتسا

 *دحاولا مويلل مهرد 150 ةيئوضلا تاحساملا

 *دحاولا مويلل مهرد 300 ركاذتلا تاعباط

 *دحاولا مويلل مهرد 200 لومحم رتويبمك

 تادعملا لادبتسا وأ حالصإ فيلاكت ةيدنألا لمحتتو ،تادعملاب قحلت يتلا رارضألا نع ةلوؤسم ةيدنألا نوكت *
 .ةفلاتلا وأ ةررضتملا
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ىلإ ةفاضإلاب *
 

 :)ةيبيرقت راعسأ( تادعملا ءارش

 )مهرد 6600 يلاوح ( صقلا ةادأ عم BOCA 200 DPI ركاذتلا تاعباط

 :ركاذتلل ةيئوضلا تاحساملا
 :نحشلا ةدعاق

 نحشلا ةظفاح عم )مهرد 1150( قوف امف 6 نوفيآ
 )مهرد 100 ( ًاعم ةزهجأ 10 نحش ةيناكمإ رفوت

 لومحم رتويبمك
 :ةرأف

 )مهرد 1700 ( لقألا ىلع i5 لتنإ جلاعمب نوكي نأ لضفيو ،عون يأ نم
 )مهرد 50 ( تفوسوركيام :مادختساب حصنيو،ةيكلس ةرأف

 )مهرد 150( عون يأ :دوقنلا قيدانص

 
 تنرتنإلاو تانايبلا فيلاكت

 ايجولونكت تامدخ موسر
 :ةارابم لكل تامولعملا

 ةبيرضلا ةلماش 157.50

 )رتوار ( تنرتنإلا ةراشإ عزوم
 ةارابم لكل

 ةبيرضلا ةلماش 262.50
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 ةبيرضلا ةلماش 210  ةراشإ عزوم لكل تانايبلا ةقاب

 تاحساملل تانايبلا تاقاب
  ةيئوضلا

 ةبيرضلا ةلماش يئوض حسام لكل 52.5

 
  )ةيقرولا ركاذتلا ( ركاذتلا ةعابطل ةصصخملا قاروألا
 

 لمحت يتلا ركاذتلا قاروأ
 :يدانلا ةاعر تاراعش

  ،ةركذت 20000 نم لقأ تابلطلل  ةركذتلل مهرد 0.65
 ،ةركذت 20000 نم رثكأ تابلطلل ةركذتلل مهرد 0.45

 ( * ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو كرامجلاو نحشلا فيراصم هالعأ غلابملل فاضي
 )يريدقت باسح

 نييزتلاب ةعوبطملا ركاذتلا
 ةطبارل يراجتلا يئاعدلا
 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 موسر بستحت ،ركاذتلا نم ديزمل يدانلا جاتحا لاح يف .يدان لكل ةيناجم 20،000
  .ةيفاضإ ةركذت لك نع مهرد 0.5

 
 نأ بجي .ىصقأ دحك عيباسأ ةعبرأ ةعابطلا ةيلمع قرغتستو ،ركاذتلا قاروأ عيمج ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عبطت
 امك ،)1 مقر قحلملا رظنأ( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم دمتعملا ركاذتلا بلاقل قباطم ةيدنألا ركاذت ميمصت نوكي
   .ةطبارلا نم ةدمتعم ميماصتلا نوكت نأ بجي
 يدانلا بغر لاح يف .طقف ةطبارلا ةاعر تاراعش نيفرتحملا ةطبارل يراجتلا يئاعدلا نييزتلاب ةعوبطملا ركاذتلا لمحت
 .هالعأ ةروكذملا راعسألا بسحب ةصصخم ركاذت بلط بجي ،يدانلا ةاعر تاراعش لمحت يتلا ركاذتلا قاروأ مادختساب
 
 :هنم جورخلا دعب داتسالا ىلإ لوخدلا
 ءارشل داتسالا نم جورخلا اهيف ريهامجلا جاتحي يتلا تاداتسالا يف يرسلا ربحلا وأ مصعملا رواسأ ماظن قبطي
 .ةالصلل وأ تامامحلا مادختسال وأ تابورشملاو تالوكأملا
 ،بابسألا نم ببسل داتسالا نم ًاتقؤم جورخلا عجشملا جاتحا لاح يفو ،ةرم لوأل لوخدلل نيعجشملا ركاذت حسم دعب
 ربحلاب عجشملا دي متخ وأ )ديلاب ملست الو ةرشابم تبثت( مصعملا هراوسأ تيبثت داتسالا يف نمألا يلوؤسم ىلع بجي
 .يرسلا
 

 
 
  مصعملا رواسأ
 .اهتميق عفدو مصعملا رواسأ ءارش يدان لك ىلع بجي
 مصعملا رواسأ يدوزم عم لصاوتلا تانايبب ةيدنألا ديوزت لالخ نم رمألا ليهست ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عيطتست

 .ةجاحلا دنع
 
  :تاقحتسملا ةيوست ةيلآ
 يقاب لوحتو ،ةينورتكلإلا ركاذتلا تامدخ نع ةقحتسملا فيراصملاو موسرلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عطتقت
 .يرهش لكشب ةيدنألل تاداريإلا

 دادعإب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقتس ،ةقحتسملا فيراصملاو تاقفنلا ركاذتلا تاداريإ يطغت مل لاح يف
 .ةيدنألا ىلإ اهلاسرإو ريتاوفلا
 )....25 ،20 ،15 ،10 ،5 يأ ( 5 مقرلا تافعاضم نم راعسألا نوكت نأ بجيو ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ركاذتلا راعسأ لمشت
 

 دعاقملا ططخم -تايلاعفلا تايلمع
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 ةقدو ةحص نامض عم ،داتسالا يف ةحاتملا دعاقملا ددع لوح ريرقت لاسرإ نع ةلوؤسم ةيدنألا نوكت
  .ةلسرملا ليصافتلا

 ةكرشو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار راطخإ يدانلا ىلع بجي ،دعاقملا ططخم وأ دعاقملا ددعل رييغت يأ لوصح لاح يف
 .ًاروف تسل موينيتالب
 نامضلو ،دعاقملا ططخمو دعاقملا ددع نم دكأتلل مسوم لك داتسالا يف ةحاتملا دعاقملا ءاصحإ يدانلا ىلع بجي
 .ًامئاد اهتقدو تامولعملا ثيدحت نأ
 
 :ةارابملا موي تاريضحت
 ةحوتفملا قطانملاو باوبألاو تاعاطقلا لثم ركاذتلا تاعيبمب ةصاخلا تامولعملا ديكأت ةيدنألا عيمج ىلع بجي
 .ةارابملا موي نم لقألا ىلع مايأ 10 لبق كلذو تسل موينيتالب ةكرشو نيفرتحملا ةطبار عم ،ةقلغملاو
 

  عيبلل حورطم
 ةطبار هرشنت يذلا تايرابملا لودج بسحب كلذو تنرتنإلا قيرط نع عيبلل ةحورطم تايارابملا عيمج ركاذت نوكتس

 كرت نوعجشملا عيطتسي "قبسملا ليجستلا" دنب تحت تايرابملا هذه جردنت .مسوملا ةيادب يف ةيتارامإلا نيفرتحملا
 .عيبلل ًايمسر ةحاتم ركاذتلا حبصت امدنع ًاقحال مهراطخإ متيسو ،مهب ةصاخلا لصاوتلا تانايب

 .ةلوجلا يف ةارابم لوأ خيرات نم مايأ 7 لبق عيبلل ةلوجلا ركاذت حرطتس
 ةدوجلا طبض تامارغ قبطت ،مايأ 7 لبق عيبلل ركاذتلا ريفوت نامضل يدانلا لبق نم تامولعملا ريفوت مدع لاح يف
 .فلاخملا يدانلا ىلع
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 ةيدنألا لبق نم ىوتحملاو ينفلا ميمصتلا تابلطتم
 
 زوجي هنأ الإ "تسل موينيتالب" ةكرش ىلإ ةعوبطملا ركاذتلل ماع ينف ميمصت ميدقتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت
 ةطبار لبق نم دامتعالا ىلإ ةيدنألا اهلسرت يتلا ميماصتلا عضخت .اهب ةصاخلا ةينفلا ميماصتلا لاسرإ ةيدنألل ًاضيأ
 يتلا ةيهيجوتلا تاداشرإلا ةيدنألا نم ةمدقملا ةينفلا ميماصتلا عيمج يفوتست نأ بجي .ةيتارامإلا نيفرتحملا
 .ةيدنألل ةطبارلا اهردصت يتلا تاميلعتلا بسحب ةطبارلا ةاعر تاراعش ميماصتلا هذه نمضتت نأو ،ةطبارلا اهضرفت
 

 ةمارغلا دامتعالا وأ ميدقتلل يئاهنلا دعوملا بولطملا ينفلا ميمصتلا

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 10  ةارابملا تايلمع ليلد

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 4 ركاذتلا تادعم /ركاذتلا يفظوم بلط جذومن

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 10  ةاعرلا تاصصخم

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 10  ةيمسوملا تاقاطبلا تاصصخم

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 10 ةارابملا موي تاريضحت ةطيرخ

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 10 ًاعويش رثكألا ةلئسألا ةحفص

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 12 ةيلاعفلا ةحفص ميمصت

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 12 ةينورتكلإلا ركاذتلا ميمصت

 ةدوجلا طبض تامارغ رظنأ ةارابملا لبق مايأ 12  ةيلاعفلا ةحفص تامولعم

 
  ةيلاعفلا ةحفص ميمصت تافصاوم
  مادختسالل ةدمتعملا بلاوقلاب ةيدنألا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار دوزتس

 1600x615 – Header  2. 960x540 - Lower .1 رتويبمكلا ةخسن
 768x768 – Header 4.706x706 - Lower .3  ةيكذلا فتاوهلا ةخسن
 w x 800 h 600 ينورتكلإلا ديربلا تانايب ةدعاق ميمصت
 يرايتخا -)بويتوي طيرش ( ويديف
 x 540 (top banner) 700 x 120 (bottom banner) 960 ةينورتكلإلا ركاذتلا ميمصت

 )ةملك 300-200 ىصقأ دحب ( ةارابملا ةحفص تامولعم
 داوملا ةمئاقو ةيادبلا ةبرضو تاباوبلا حتف تيقوتك ةارابملا موي تايلمعو بعلملا لوح ريهامجلل تامولعم
  .ريهامجلل اههيجوتب يدانلا بغري ةماه تامولعم ةيأو ةعونمملا
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 ةارابملا موي تاريضحت ةطيرخ
 يتلا ةيطايتحالا تاعاطقلاو عيبلل ةضورعملا تاعاطقلا ددحت عقوملل ةطيرخ يه ةارابملا موي تاريضحت ةطيرخ

 .ةضورعملا ةيساسألا تاعاطقلا عيب لاح يف عيبلل ضرعتس
 

 ةلئسألاو نيفظوملا بلط جذومن ،ةارابملا موي تايلمع ليلد
 .ةرركتملا

 دعوم لالخ اهتئبعتل جذامنلاب ةيدنألا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار دوزتس
 .ددحم
 

 تنرتنإلا ربع عيبلا تاونق
 :ةيلاتلا عقاوملا قيرط نع تنرتنإلا ربع ةحاتم ركاذتلا نوكتس •

 .اهل ةعباتلا ةيمسرلا تاقيبطتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عقوم •

 يدانلل ينورتكلإلا عقوملا •

 :"تسِل موينيتالب" ةكرش عقوم •

 :لاصتالا زكرم ربع عيبلا تاونق
 عوبسألا مايأ ةليط حتفي

 رهظلا دعب1:00 ةعاسلا نم :ةعمجلا موي ،ًءاسم  8:00ةعاسلا ىتح ًاحابص 10:00 ةعاسلا نم :سيمخلا ىلإ دحألا نم
 ًءاسم 6:00 ةعاسلا ىلإ ًارهظ 12:00 ةعاسلا نم تبسلا موي ،ًءاسم 8:00 ةعاسلا ىلإ
  ودروألاو ةيبرعلاو ةيزيلجنألا :ةرفوتملا تاغللا
  لمعلا قاطن

  ةارابملا ركاذت لوح ليمعلا تابلطتم ىلع درلا •

 .ةارابملا ركاذت لوح ءالمعلا ىواكش لح •

 .اهتلودج ةداعإ وأ ةارابملا ءاغلإ مت لح يف ليمعلا عم لصاوتلا •

 :ركاذتلا كابش /داتسالا يف يدانلا تاجتنم عيب تالحم -عيبلا تاونق
  داتسالا يف ركاذتلا كابش وأ يدانلا تاجتنم عيب لحم يف ةارابملا موي لبق عيبلل ركاذتلا حرطت نأ ةيدنألا عطيتست

 .ركاذتلا عيب يفظومل يناجم بيردت ريفوت متيس
 .تسل موينيتالب يف باسحلا ريدم لالخ نم ينورتكلألا ديربلاو فتاهلا ربع ينفلا معدلا تسل موينيتالب ةكرش رفوت
 .ليمعلا باسح ىلإ ةرشابم ةيمقر ركاذت ةروصب ركاذتلا ردصت

 ةفلكتلا بسحب نيفظوملا وأ/و تادعملا تسل موينيتالب رفوتس ،ةعوبطملا ةيقرولا ركاذتلل ةجاحلا لاح يف
 :هالعأ ةروكذملا
 

 ةارابملا موي يف
 )2 قحلملا ( ةيلاعفلا موي ركاذتلا تاريضحتب ةصاخلا ماهملا ةمئاق عابتا
 :)3 قحلملا (هاندأ تابلطتملا بسح ريرقتلا رادصإ

  بولطملا ريرقتلا
 ةكرش نمو يدانلا نم ًاعقوم نوكي نأ بجي(
 )تسل موينيتالب

 ةمارغلا يئاهنلا دعوملا

 ةعاسب ركاذتلا كابش حتف لبق ركاذتلا تايلمع تاريضحت ريرقت
 ةدحاو

 طبض تامارغ رظنأ
 ةدوجلا

 
 ركاذتلا عاونأ
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 ةينورتكلإ ةركذت •

 ةعوبطم ةيقرو ركاذت •

 يكذلا فتاهلل ةينورتكلإ ركاذت •

  ةيمسوم تاقاطب •

 :ةيلاتلا تاونقلا دحأ ربع ركاذتلا ءارش لاح يف ليمعلل ينورتكلإلا ديربلا ىلإ ةينورتكلإلا ركاذتلا لسرُت
 تنرتنالا ربع -

 )ةارابملا موي لبق ( داتسالا تاجتنم عيب تالحم /ركاذتلا كاشكأ -

  ةينورتكلإلا ةركذتلا ةعابط نكمي -

 )ةيكذلا فتاوهلا ركاذت رظنا( فتاهلا ةشاش لالخ نم اهضرع وأ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمقرم دعاقم
  .ةمقرم تاداتسالا عيمج يف دعاقملا عيمج نوكت نأ بجي

 .مسوملا اذه نم ًارابتعا نيعجشملل عيبلل ةصصخم دعاقم ضرع متيس
 
 ركاذتلل يئوضلا حسملا

 .تاداتسالا عيمج يف ركاذتلل رشابملا حسملا رفوتيس
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 مدع ( ةحلاص ريغ مأ )رضخأ -لوخدلاب حامسلا ( ةحلاص ةركذتلا تناك اذإ اميف يئوضلا حساملا رهظيس ،حسملا دنع
 )رمحأ -لوخدلاب حامسلا

 لحل ركاذتلا بتكم ىلإ عوجرلا ةركذتلا كلت لمحي يذلا عجشملا نم بلطيس ،ةحلاص ريغ ةركذتلا تناك لاح يف
  .ةلكشملا

 لحل ركاذتلا بتكم ىلإ مهعوجرو نيعجشملا عيمج مازتلا نم دكأتلا يدانلا يف نمألا يلوؤسم نم بلطيو
 .ةلكشملا
 
 
 
 
 
 

 
 ركاذتلا ريوزت

  .طقف ةدحاو ةرم نم رثكأ اهمادختسا وأ ةركذتلا حسم زوجي ال
 ،ىرخأ ةرم اهمدختسي يك قيدصل هتقاطب ءاطعأ وأ هتقاطب نم ةخسن نم رثكأ ةعابط صاخشألا دحأ لواح اذإ

 .لوخدلاب اهلماحل حمسي نلو ةحلاص ريغ ةركذتلا هذه نأ ةيئوضلا تاحساملا رهظتسف
 طباوضو دعاوقب نيعجشملا مازتلا نامضل ركاذتلا حسم مقاط عم نواعتلا يدانلا يف نمألا يلوؤسم ىلع بجي
 .ركاذتلا مادختسا
 
 ةدوقفملا ركاذتلا
 .اهعايض بنجتو ةركذتلا ىلع ةظفاحملا ةركذتلا بحاص ىلع بجيو ،ىرخأ ةرم ةدوقفملا ركاذتلا عبطت نل
 
 ةاغلملا ركاذتلا

 دنع اهتميق درو ركاذتلا ءاغلإب ةصاخ تالاح يف حمسي هنأ الإ ،ةيئاهن ركاذتلا عيب تايلمع عيمج نوكت ،ةماع ةدعاقك
 عاجرتسا بلط  وأ ركاذتلا ءاغلإ زوجي ال .ءاغلإلل موسر قبطت دقو ،لقألا ىلع ةعاس 24 ـب ةارابملا لبق ءاغلإلا بلط
 .ةارابملا موي يف اهتميق
 يدانلا ركاذت
    فيضلا يدانلا ركاذت
 ،%30 ،%10( فيضلا قيرفلا يعجشم تاصصخم حضوي يذلاو داتسالا دعاقم ططخم ميدقت ةيدنألا عيمج ىلع بجي

 .2022 سطسغأ رهش هاصقأ دعوم يف )50%
 
  :ةيناجملا ركاذتلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ركاذت تاصصخم
 يقاب رادصإ متيس .ةينورتكلإلا ركاذتلا عيب ماظن ىلع عيبلل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةاعر ركاذت حرط مدع بجي

 .تاعاس ثالثب ةارابملا دعوم لبق كلذو يدانلل ةمدختسم ريغ ركاذت ةيأ حرط داعُيسو ،بلطلا دنع ركاذتلا تاصصخم
 .مهرد 1 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيناجملا ركاذتلا موسر
 

 تايصخشلا رابك ةقطنم
 ماظن يف قطانملا هذهل ركاذت رادصا بجي هنأ الإ ،اهتاداتسا يف تايصخشلا رابك قطانمب فرصتلا ةيرح ةيدنألل نوكت
 ينورتكلإلا ركاذتلا

 موسرلا قبطت ،يدانلا نع ةباينلاب تايصخشلا رابك ركاذت عيب تسل موينيتالب ةكرش نم ةيدنألا تبلط لاح يف
 موينيتالب ةكرش مقاط لمعيس .تايصخشلا رابك ركاذت نم ةعوبطم ةيقرو ةركذت لكل مهرد 1 موسر قبطت .ةيدايتعالا
  .فويضلا لوخد ةيلمع ةبقارمل تايصخشلا رابك لخادم ىلع ةيدنألا يف لوكتوربلا ءاردم عم نواعتلاب تسل
 
 يدانلا ةاعر ركاذت
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 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم اهدامتعال مسوملا لبق ةاعرلا عيمجل ركاذتلا تابلطتم ريفوت ةيدنألا ىلع بجي
 نم ةركذت لك ىلع مهرد 5 موسر قبطت .مهسفنأ ةاعرلل ركاذتلا عيزوتب يدانلا يف ركاذتلا لوؤسم اهدعب موقيو
 .ةاعرلا ركاذت
 
 نييمالعإلا ركاذت
 وأ ةيقرو ركاذتلا هذه نوكت دقو ،ةيمالعإلا ةصنملا يف نيدجاوتملا صاخشألل ركاذت ريفوت يدانلا ىلع بجي
 ةصنملا ىلإ صاخشألا لوخدب حمسي نل  .نييمالعإلا ركاذت نم ةركذت لك ىلع مهرد 1 موسر قبطت .ةينورتكلإ
 ًاعم دامتعالا ةقاطبو ةركذتلا نم ًالك ريفوت بجي .نييمالعإلاب ةصاخلا دامتعالا تاقاطبو ركاذتلا زاربإ دعب الإ ةيمالعإلا

  .لوخدلاب صخشلل حمسي ىتح
 

 يدانلا يفظومو نيبعاللا تالئاع
 ردصت ةركذت 100 وه نيفظوملا ركاذتل ىصقألا دحلا نوكي .يدانلا يفظوملو هيبعال تالئاعل ركاذت رادصإ يدانلل زوجي
 .ةركذت لك ىلع مهرد 5 موسر قبطت  .طقف ةثلاثلا ةئفلاو ةيناثلا ةئفلاو ىلوألا ةئفلا دعاقمل
 
 ةيمسوملا تاقاطبلاو ةيوضعلا تاقاطب

 لالخ نم تاداتسالا عيمجل ةيمسوملا تاقاطبلا ريفوت ىلع ةيدنألا عيمج عم نواعتلاب تسل موينيتالب لمعتس
 اهيدل ةيلاحلا بلاوقلا يف همادختسا ةيدنألا عيطتست صصخم QR زمر ءاشنإل ةيلآ ركاذتلا ماظن رفويس .تنرتنإلا
 .يدانلا ةيلوؤسم نم ةيمسوملا تاقاطبلا عيزوتو ةعابط نوكت  .ةيمسوملا تاقاطبلا ىلع هتعابطل
 
 سرادملا جمانرب
 هنأ الإ ،موسر نود سرادملل ركاذت حرطب حامسلا نكمي .سرادملا ىلع عزوت ةيناجم ركاذت ةيأ نمث يدانلا عفدي نأ بجي
  .ركاذتلا هذهب ةقلعتملا فيلاكتلا عفد يدانلا ىلع بجوتي
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 Marketing FTP كرتشملا فلملا ىلع هليمحت متي -ةارابملا ميمصت جذومن ( )ركاذتلا جذومن( 1 قحلملا
 يدانلا ميماصتب ةعوبطملا ركاذتلا

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

 )ةينورتكلإلا ركاذتلا تاريضحت صحف ةمئاق( 2 قلحملا
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 )ةارابملا موي ريراقت ( 3 قلحملا
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 )ركاذت مقاط بلط جذومن ( 4 قحلملا
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 )جذومن -ةارابملا تايلمع فلم( 5 قحلملا

 


