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 :ةحئاللا ةجابيد

 :ىلع عالطإلا دعب

 ،مدقلا ةركل ةيبرعلا تارامالا داحتا راهشإ نأشب 1972 ةنسل )17( مقر يرازولا رارقلا -

 مدقلا ةركل تارامالا داحتال يساسألا ماظنلا رارقإ نأشب 17/9/2007 خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحمو -

 ،هتاليدعتو

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يويسآلا داحتإلل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا سلجمل يساسألا ماظنلا -

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يساسألا ماظنلا -

 ،ةطبارلا راهشإ صوصخب ةضايرلل ةماعلا ةئيهلا نأش يف 2019 ةنسل )1( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 ةحفاكمل ةيلودلا ةيقافتالا ىلإ ةلودلا مامضنا نأش يف م2009 ةنسل )60( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 ،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا

 ةحفاكمل ةيلودلا ةيقافتالا ىلإ ةلودلا مامضنا نأش يف م2009 ةنسل )119( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 ،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا

 .ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا نمأ نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا -

 :يتالا وحنلا ىلع ةحئال انردصأ دقف .ةطبارلا ةرادإ سلجم قيدصت ىلع ءانبو -
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 لوألا لصفلا

 ةحئاللا تاياغو فادهأ- )1( ةدام

 نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم يف لمعلا ميظنت ىلإ ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال فدهت

 جيورتلا يف ايساسأ اكيرشو ايسيئر اءزج دعي ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا نأب ةطبارلا ناميإ قلطنم نم كلذو ،ةيتارامإلا

 ثبلا تاهج قيرط نع ةمدختسملا تاينقتلا ثدحأب اهب ةطبترملا تايلاعفلاو ثادحألا لقن لالخ نم تالوطبلل

 .قوقحلل ةكلاملا تاونقلاو

 ،ةيدنأ :فارطألا عيمج قوقحو تابجاو ىلع ءوضلا يقلت ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال اهددحت يتلا تاءارجإلا

 ةئيبلا ريفوتو ،تايرابملا يف ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب صاخلا لمعلا ميظنت يف ،مهريغو مالعإ ،نيبردم ،نيبعال

 نامض لالخ نم ةلماكتم ةيفارتحا ةموظنم نمض قوقحلا ةبحاص تاهجلاو لمعلا قرف ماهم ليهستل ةبسانملا

 .ةروكذملا حئاوللا دونب عيمج قيبطت

 :ةحئاللا هذهب ةطبترملا ثادحالا نمضتت

 ددع ،يبرعلا جيلخلا ربوس سأك ةلوطب نم ةدحاو ةارابم ددع ،)ةلوطبلا لك( يبرعلا جيلخلا يرود نم ةارابم ١٨٢ ددع

 يبرعلا جيلخلا يرود ةلوطب نم ىندأ دحك ةارابم ٢٦ ددعو ،)ةلوطبلا لك( يبرعلا جيلخلا سأك ةلوطب نم ةارابم ٤٩

 .)ةلوجلا يف ىندأ دحك ةارابم( ةنس ٢١ تحت

 تافيرعتلا- )2( ةدام

 )FIFA( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا :افيفلا

AFC: مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا. 

 .)IFAB( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم : بافيا

 )UAEFA( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا :مدقلا ةرك داحتا

 يف ةكراشملا اهل قحي يتلا ةفرتحملا ةيدنألا نم ةلكشملا ةطبارلا يه :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .اهب ةصاخلا تالوطبلا رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو 2018-2017 مسومل نيفرتحملا يرود

 ىلوتتو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يذيفنتلا بتكملا نم رارق بجومب ةلكشملا ةطبارلا :ةينفلا ةطبارلا

 عم قيسنتلابو داحتالل يساسألا ماظنلاو ةيذيفنتلا ةحئالل ًاقبطو ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا ماهملا

 .ةكرتشملا رومألاب قلعتي اميف تاقباسملا ةنجل

 .مدقلا ةرك داحتال ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :طابضنالا ةنجل

 نع ةرداصلا تارارقلاو حئاوللا ذيفنت ماهم اهيلا طونملا ةيرادإلا ماسقألا يه :ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 اهضعب ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت ىلع فارشالاو يذيفنتلا بتكملا وا/و ةطبارلا

 .ةفرتحملا ةيدنألاو ناجللا هذه نيبو ضعبب

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو يدانلا ةطلس تحت ةقباسملا يف كراشت يتلا ةيدنألا :ةكراشملا ةيدنألا
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 لخاد تايرابملا ميظنت وأ ةبسانملا قفارملا ريفوتل اهعابتا ةيدنألا ىلع بجاولا تاءارجإلا :ةدوجلا طبض تاءارجإ

 حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأب وأ ةقباسملاب قلعتي اميف اهل عباتلا داتسإلا

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو ةقباسملا

 رادصإ كلذ يف امب ،صاخشألا نم ةعومجم وأ صخشل ملسملا حيرصتلا :دمتعملا صخشلا / دامتعالا

 .ةنمؤملا قطانملا لخاد ةددحم ةطشنأ ةرشابمب نيدمتعملا صاخشألا وأ صخشلل حمست ،ةقاطب

 ىلإ لوخدلا اهلماحل لوخت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةرداصلا ةقاطبلا :دامتعالا ةقاطب

 .تايرابملا لالخ بعلملا يف اهب حرصملا قطانملا

 ىدل قيرفلا ةمئاق يف لجسم هنكل ،ةارابملا يف لجسم ريغ ةارابم لوؤسم وأ بعال يأ :قيرفلا ةثعب

 .ةقباسملا يف ةكراشملل دمتعملاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ىلع بجي يتلاو ةيئاهنلا ةروصلاب ةيجاتنإلا ةيسيئرلا تابلطتملا عيمج لمشيو :ثبلل ينمزلا لسلستلا

 جتنملا مزتلي يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تايرابملل ةيئاهنلا ةراشلا يف اهثب جتنملا

 .ثبلل ينمزلا لسلستلا – 7 مقر قحلملا يف ةصخلملاو ينمزلا لسلستلا بسحب اهثبب

 ةروص يف ةكراشملا ةيدنألا ىلإ اهلاسرإ متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق ةيمسر تاباطخ

 .ةينفلا ةطبارلا هتددح امك يبرعلا جيلخلا يرودل ةيمسرلا تايرابملا لودج :تايرابملا لودج

 تايرابم ثبل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم صيخرت ىلع ةلصاح ةهج يأ :ثبلا تاهج / ثبلا ةهج

 .ًاينويزفلت وأ ًايعاذإ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

 قوقحلا نم قح ىلع لصحت ثب ةهج يأ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب نايك يأ :ةيراجتلا ةهجلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةيراجتلا

 وأ/و رشابملا ينويزفلتلا لقنلا ضرغب داتسالا ىلإ لوخدلاو ةقباسملا تايرابم ثب يف قحلا :ثبلا قوقح

 صيخرت ىلع لوصحلاو ةيرصبلا ةيعمسلا طئاسولا ربع ليجستلا وأ/و يتوصلا ليجستلا وأ/و يعاذإلا ثبلا

 لقنلا عاونأ عيمج وأ لاكشألا نم لكش يأب رومألا هذه نم يأ وأ/و ليجستلا وأ/و رشابملا لقنلا

 دق وأ يلاحلا تقولا يف ةدوجوم ىرخأ ةيمالعإ ةليسو يأ مادختساب وأ/و يعاذإلا ثبلا وأ/و ينويزفيلتلا

 ةيعانصلا رامقألا ربعو يكلسلاو يضرألا ينويزفيلتلا ثبلا روص عيمج كلذ يف امب ،لبقتسملا يف دجوت

 تنرتنإلاو )يكلساللا وأ/و تباثلا( قاطنلا عساو ينويزفيلتلا ثبلاو تنرتنإلا ربع ينويزفيلتلا ثبلاو

 .ةيلعافتلا تانويزفلتلاو

 تاقباسملا تايرابم ضرع يف قحلا يه تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا :تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا

 يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا

 ةيدنألا مث قوقحلا باحصأل ةحونمملا ةيمقرلا قوقحلا ديدحت متيس ،لصفلا اذه لالخ نم ،تاقيبطتلاو

 .مالعإلا لئاسوو

 .ماكحلا ةنجل لبق نم نونيعملا ةارابملا ولوؤسم :ماكحلا
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 كراشت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا يرودلا ةقباسم :اماع 21 يبرعلا جيلخلا يرود

 يبرعلا جيلخلا يرود ةقباسم يف يدانلا ةارابمل يلاتلا مويلا يف ماقتو ،ةيدنألا يف ةنس 21 قرف اهيف

 فيضتسملا يدانلا فالتخا عم لودجلا سفنبو

 لوألا قيرفلا هيف كراشيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار همظنت يذلا زاتمملا يرودلا :يبرعلا جيلخلا يرود

 .ءاضعألا ةيدنألا نم ٍدان لكل

 .يبرعلا جيلخلا يرود :يرودلا

 ةيمسرلا تاراعشلا وأ/و ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمسرلا راعشلا :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار راعش

 .ةينعملا فارطألا لبق نم هيلع قفتي ام فالخب ،ةطبارلا لبق نم الإ مدختست ال يتلا ،ىرخألا

 مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم لبق نم ةنلعملاو ةدمتعملا ةمظنملا دعاوقلا :مدقلا ةرك ةبعل نوناق

 .مدقلا ةرك ةبعل نيناوق ديدحت يف دعاسي يذلا )بافيإ(

 نم ةدمتعملا تايلاعفلاو ةطشنألا ىلع يوتحت يتلا ةمئاقلا :ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق

 ةعاسب ةارابملا ءاهتنا دعب يهتنتو تاعاس ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا تقولا كلذ يف امب ةطشنألا ةمئاقلا هذه مضتو ،لقألا ىلع ةدحاو

 ،ةحئاللا هذه دونب نم دنب يأ قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هثودح عقوتي وأ عقي ثدح يأ :ةرهاقلا ةوقلا

 لاثملا ليبس ىلع لمشيو .فرط يأل ةلوقعملا ةردقلا قاطن جراخ ثداح وأ أطخ وأ ثدح وأ لعف نع مجني

 رارضأ وأ ةيضرأ ةزه وأ راجفنا وأ قيرح وأ قرب وأ ناضيف وأ يعيبط ريغ لكشب فصاع سقط :رصحلا ال

 وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع وأ برح وأ ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ ةيلكيه

 .يندم نايصع وأ ةيعانص تاءارجإ يأ وأ ةيزيجعت تاقالغإ وأ بارضإ وأ ةلئاه ىضوف

 ةلحرم ؛نيتلحرم نم نوكتتو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت ةيونس ةقباسم :يبرعلا جيلخلا سأك

 .بولغملا جورخ ماظنب بعلت يتلا ةيناثلا ةلحرملاو دحاو رود نم يرودلا ماظنب بعلت يتلا تاعومجملا

 جيلخلا يرود لطب نيب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا ةارابملا :يبرعلا جيلخلا ربوس سأك

 .قباسلا مسوملا يف تارامإلا ةلود سيئر سأك لطبو يبرعلا

 حئاوللا نيب عمجي ،ينويزفلتلا لقنلاو ثبلا يف نيلماعلا مهي بيتك وه :ينويزفلتلا ثبلا تاداشرإ بيتك

 يذلا بيتكلا ،ةينويزفلتلا رداوكلل ةموهفمو ةحضاو ةغيصب مالعإلاو تاداتسإلا حئاولو تالوطبلاب ةصاخلا

 .حئاولل لمكم ربتعي

 ةطبار ةطلس تحت رخآ بعال يأو ةقباسملا يف نوكراشملاو نولجسملا نوبعاللا :نوكراشملا نوبعاللا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 يف ةكراشملا ةيدنألا تاداتسا يف اهؤافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا حئاوللا :تاداتسالا ةحئال

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا

 ةيدنألا لبق نم تارارقلا فانئتسا ةيلمع ميظنتل مدقلا ةرك داحتا اهردصي يتلا حئاوللا :فانئتسالا ةحئال

 .ءاضعألا
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 مدقلا ةرك داحتا حئاولو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نيناوق تاكاهتنا فصت يتلا ةحئال :طابضنالا ةحئال

 ذاختا نع ةلوؤسملا تائيهلاب ةصاخلا ماهملا ديدحتو عضو ةيلمع مظنتو ةلمتحملا تابوقعلا ددحتو

 .تائيهلا هذه لبق نم اهعابتا بجي يتلا تاءارجإلا حضوتو تارارقلا

 يف قيرفلا ولوؤسمو نوبعاللا اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا حئاوللا :تادعملا ةحئال

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم

 ةنجل نع ةرداصلاو ةفنأتسملا تارارقلا رظنب صتختو داحتالل ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :فانئتسالا ةنجل

 .تاعزانملا ضف ةفرغ وأ طابضنالا

 نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهرشنو اهدادعإ متي يتلا تاسايسلا وأ/و حئاوللا ةفاك :تاقباسملا حئاول

 يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب قلعتي اميف اهبجومب لمعلل مدقلا ةرك داحتا وأ/و ةيتارامإلا

 حئاول ،طابضنالا ةحئال ،فرشلا قاثيم ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،لمشت

 ،دامتعالا ليلد ،بابشلا جمانرب ،تادعملا ،تاداتسالا :ـب ةصاخلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول ،ةقباسملا

 .ةطبارلا اهردصت يتلا ميماعتلاو ،ةطبارلل ةمالسلاو نمألا ليلد ،ةيقيوستلا/ةيراجتلا حئاوللاو مالعإلا

 ،يبرعلا جيلخلا ربوس سأك ةارابم كلذ يف امب تاقباسملا تايرابم نم ةارابم ةيأ :تايرابملا/ةارابملا

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا تايرابملا ًاضيأ لمشتو

 يتلا ةفاضتسالا قطانمو ركاذتلا كاشكأو ةيفحصلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهميقت يتلا ةقباسملا تايرابم عم طابترالاب مدختست

 سأكو يبرعلا جيلخلا يرود ،يبرعلا جيلخلا ربوس سأك :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم / ةقباسملا

 .ةنس 21 يرودو يبرعلا جيلخلا

 ةطبارلا تاقباسم تايرابم نم ةارابم لكل ةطبارلا هنيعت يذلا لوؤسملا :ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا

 .ةيمالعإلا ةطشنألا ةفاك ميظنتو ةرادإ نع لوؤسملاو

 يدانلا لثمم ربتعيو ،مالعإلا لاجم يف تالهؤم ىلع لصاح صخش وه :يدانلل يمالعإلا لوؤسملا

 زيهجت اذكو ،رابخأ ،تامولعم ،نيبعاللا تاراوحو تاءاقل لمشت يتلاو ،ةيمالعإلا تايلمعلا نع لوؤسملا

 .ةيمالعإلا قفارملا عيمج

 .ةنيعم ةارابم يف ءالدبلا ةكد يف سولجلل نولجسملا قيرفلا ولوؤسم :نولجسملا قيرفلا ولوؤسم

 وه امك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار وأ /و مدقلا ةرك داحتا لبق نم نونيعملا صاخشألا :ةارابملا ولوؤسم

 .ةحئاللا هذه نم سداسلا لصفلا يف حضوم

 توصلا سيياقم لمشت ةينقت ريياعم نم ةيجاتنإلا تابلطتملا عومجم يهو :جاتنإلا تابلطتمو ريياعم

 ةطبار اهمظنت يتلا تايرابملل ةيئاهنلا ةراشلاب صاخلا جاتنإلاب ةصاخلا تاميلعتلاو تافصلاو ةروصلاو

 .جاتنإلا ريياعم – 6 مقر قحلملا يف ةصخلملاو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 )داحتالا سيئر بئان( ةطبارلا سيئر اهسأري يتلاو ةطبارلا لبق نم ةلكشملا ةهجلا :يذيفنتلا بتكملا

 .ةينفو ةيرادإ ماهمب مايقلل داحتالا ةرادإ سلجم نم ةدمتعملاو
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 ليبس ىلع ،ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا :ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم

 نكامألا ةفاكو داتسالا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا اهطيحمو اهراوسأو تاداتسالا :رصحلا ال لاثملا

 قفارمو نكامأو ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا

 ةطبار دامتعا حئاول مظنت يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو ةفاضتسالا

 .اهيلإ لوخدلا ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةلوؤسم ةهجك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهنييعت متي يتلا ةهجلا وأ ةكرشلا يهو :جتنملا

 .جاتنإلل ةطبارلا تابلطتمو تاميلعت بسحبو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تالوطب تايرابم جاتنا نع

 تاذ ربتعت يتلاو ينويزفلتلا لقنلا تابرعل ةصصخملا ةقطنملا يه :ينويزفلتلا ثبلا تابرع ةقطنم

 ثبلا تابرع مضت ،مهريغل ةنمآ ريغ ربتعتو نويزفلتلا يلماع صخت ،ناكملاو نامألا ةيحان نم ةيصوصخ

 .ةقاطلا تادلومو ةدعاسملا تابرعلاو جاتنالا تابرعو

 .ةارابملا موي نم ةعاس 48 لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملا :يميدقتلا يفحصلا رمتؤملا

 .ةارابملا ةياهن دعب دقعنملا يفحصلا رمتؤملا :يمييقتلا يفحصلا رمتؤملا

 نيفرتحملا ةطبار ةياعر تحت مظنت مدقلا ةركل ةارابم لوأ ةماقإ نم أدبت يتلا ةرتفلا :يرودلا مسوم

 )يبرعلا جيلخلا يرود وأ يبرعلا جيلخلا سأك يف وأ يبرعلا جيلخلا ربوس سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا

 وأ يبرعلا جيلخلا ربوس سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت ةارابم رخآ ةياهنب يهتنتو

 .)ةنس 21 يرود وأ يبرعلا جيلخلا يرود وأ يبرعلا جيلخلا سأك

 AGLeague.ae :ةطبارلل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا

 تاقباسملا تايرابم هيف ماقت يذلا داتسالا/ ةأشنملا نع لوؤسملاو كلاملا يدانلا :فيضملا يدانلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا

 ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف لجسملا وضعلا يدانلا عم يباتك دقع هيدل يراجت نايك :ةيدنألا/يدانلا

 يدانلا نع ةباين ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف ةكراشملا دقعلا اذه لالخ نم هل قحي يذلاو

  .وضعلا

 .ةدوجلا ةبقارم تاءارجإ ذيفنتل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهلكشت يتلا ةطبارلا :ةدوجلا ةبقارم ةئيه

 رابخألا مقطأو نوروصملا ،عقاوملا ،ةعاذإلا ،ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك :مالعإلا لئاسو

 مالعإلا لئاسو دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلاب نولوخملا ،ثبلا قحل ةكلاملا تاهجلا ولثممو ةينويزفلتلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ددحم وه ام قفو

 ماظن ىلع دمتعت يتلاو بعلملا لخاد يميكحتلا مقاطلل ةدعاسملا ةينقتلا يه :"ويديفلا مكح ةينقت"

 ةينقت مقاط نوكتي ثيح ،تايرابملا لالخ يرجت يتلا ثادحألل ةلجسملا تاطقللا مييقتو ةدهاشم ةداعإ

 دجاوتي يذلا ةينقتلا لغشم ىلإ ةفاضإلاب صتخملا ويديفلا تاداعإ يّنفو صخرم مكح نم ويديفلا مكح

 نمض نم دعاسملا ويديفلا مكح ةينقت ربتعت ثيح ،لوألا مكحلا عم ةرشابم لصاوتيو بعلملا لخاد

 .مدقلا ةرك داحتا حئاول يف ةدمتعملا ميكحتلا تابلطتم
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 قفن نم برقلاب زكرمتملاو ويديفلا مكح ةينقت مقاطل ددحملا عقوملا وهو "ويديفلا مكح عقوم"

 نم دمتعملاو ويديفلا مكح ةينقتب صاخلا زاهجلاو ةلواط نع ةرابع وهو ،ةينفلا ةقطنملا يف نيبعاللا

 .مدقلا ةرك داحتا

 طخ فشك ديدحتلابو دعاسملا ويديفلا مكح ةينقتب ةصاخ تاريماك " ىمرملا طخ فشك تاريماك "

 2 قمعبو ضرع رتم 6 ةحاسمب زازتهإلل ةلباق ريغ ةصاخ تاصنم ىلع تاريماكلا كلت بصنت ثيح ،ىمرملا

 تاريماكل واسم عافتراب تاجردملا نيب ءاوس ىمرملا طخ ىلع تاصنملا هذه فصتنم نوكي ثيحب رتم

 .اعافترا رثكأ وأ للستلا

 يضارتفالا ريوصتلا ماظنب ةصاخلا تاقيبطتلا قيرط نع ثبلا يهو :"يضارتفالا ملاعلا ةينقت ربع ثبلا"

 هذه جمد ةينقتلا ربع متي ثيح ،ةجرد ١٨٠ وأ ةجرد ٣٦٠ لالخ نم ريوصتلاب ةصتخم تاريماك اهجتنت يتلاو

 .تاقيبطتلا كلت ربع اهثبو روصلا

 ةمدقم- )3( ةدام

 .ةقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألا تايلوؤسمو ماهمو قوقح ةحئاللا هذه مظنت 1.3

 يساسألا ماظنلا بجومب ةقباسملا تايرابم ةفاضتساو ميظنتو دادعإ يف ةكراشملا ةيدنألا ةفاك مزتلت 2.3

 .ةطبارلا نع ةرداصلا ميماعتلاو تاداشرإلاو حئاوللاو ةطبارلل يساسألا ماظنلاو داحتالل

 وأ/و داحتالا وأ/و ةيتارامالا مدقلا ةرك ةضاير ىوتسم عفرو ريوطت يف ماعلا حلاصلا دض ةيدنألا لمعت الأ بجي 3.3

 .ةطبارلا

 ةحئاللا هذه بجومب ةيدنألا ىلإ حنمي ام ادع اميف ةطبارلل اهتيكلم دوعت ةقباسملاب ةقلعتملا قوقحلا عيمج 4.3

 .صاخ قافتا بجومب وأ/و

 تاهجلا ةفاك تايلوؤسمو ماهمو قوقح )"ةحئاللا" دعب اميف اهيلإ راشي( ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال مظنت 5.3

 يف كراشت يتلا )"ةيدنألا" دعب اميف مهيلإ راشي( ءاضعألا ةيدنألاو ينويزفلتلا ثبلاو جاتنإلا لمعب ةطبترملا

 باحصأ تاونقلاو ينويزفلتلا جاتنإلا تامدخو قفارمب قلعتي اميف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

 .بعالملا لخاد قوقحلا

 ةفاك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةمظنأو ميماعتو تاداشرإو حئاولو مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق مزلت 6.3

 .تاقباسملا تايرابم ةفاضتساو ميظنتو دادعإ يف ةكراشملا فارطألا

 ةطبارل ،صاخ قافتا بجومب وأ/و حئاوللا هذه بجومب ةيدنألا ىلإ حنمي مل ،تاقباسملاب قلعتم قح يأ عبتي 7.3

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 بعالملا تاريضحتو ةيلآ- )4( ةدام

 فارطالا ةفاك عم تاعامتجالا نم ددع ةنمضتم بعالملل تارايزو لمعلا شرو نم ددع لمع مسوملا لالخ متي 1.4

 نيب ةكرحلاو ةيتحتلا ةينبلا ةيحان نم ينويزفلتلا جاتنإلاب صاخلا لمعلا لابقتسال بعالملا ةيزهاج نامضل

  .اهريغو لمعلا ميظنتو قفارملا

 40 لودجلاو مسوملا لبق ام تارايز 2.4
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 لودجلا نمضتي ثيح ،صيخارتلا ةيحان نم بعالملا دامتعا يف ساسألا وه 40 مقر لودجلا ربتعي 1.2.4

 هذه لالخ اقحال اهحرط متيس يتلاو ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا صخت يتلا تابلطتملا نم ديدعلا

 بعلم لكل ىندأ دحك نيترايز ددعب تارايز لمع بعالملا دامتعا لبقو متي ثيح ،ليصفتلاب ةحئاللا

 توص نيسدنهم نم ينويزفلتلا جاتنلاو ثبلاب قلعتي امب ةصتخملا قرفلا تارايزلا هذه لمشتو

 ةفاك قيبطت نمضي امب قفارملا عيمج صحف متي ثيح ،مهريغو نيجتنمو نيجرخم ،ةروصو

 .تايطغتلا لالخ لثمألا ةروصلا نامضو تابلطتملا

  ةيمالعإلا قوقحلا- )5( ةدام

 :يلي امك يهو ةطبارلا تاقباسم تايرابم ةفاك يف ةحئاللا اهيطغت يتلا ةيمالعإلا قوقحلا 1.5

 +ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا ةقطنم( ةينويزفلتلا قوقحلا – ةيعانصلا رامقألا ربع ثبلا قوقح 1.1.5

 )ملاعلا ةقطنم

 عايذملا – ويدارلا ربع ثبلا قوقح 2.1.5

 ىرخألا ةيمقرلا تاصنملاو تنرتنإلا ربع – يمقرلا ثبلا قوقح 3.1.5

 ىرخألا ةيمقرلا تاصنملاو تنرتنالا ربع – بلطلا دنع ثبلا قوقح 4.1.5

 ةيرابخإلا تافطتقملا قوقحو تاطقللا قوقح 5.1.5

 يضارتفالا ملاعلا ةينقت ربع ثبلا قوقح 6.1.5

 تايلوالاو قوقحلا براضت 2.5

 ةطبار تاقباسم ثب قوقحل ديحولا كلاملا يه ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار دعت :ثبلا قوقح 1.2.5

 ةيعرف ةصخر ةعباتلا ثبلا تاهج حنم وأ/و لالغتسال ةصخر حنم قح كلمتو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةقلعتملا ثبلا قوقح نم ءزج وأ/و عيمج لالغتسال

 قفتي ام ءانثتساب ،ثبلا قوقح لالغتسا دئاوع عيمجب ظافتحالا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي 2.2.5

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار هددحت امل ًاقفوو ،ةكراشملا ةيدنألا ىلإ ةقحتسم تاعيزوت نم هيلع

 اهنأش نم ةقيثو وأ قافتا يأ ماربإ مدعب ًاضيأ مزتلت امك ءارجإ يأ ذاختا نع عانتمالاب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 3.5

 كلت باحصأ نم يأ وأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةكولمملا ةيمالعالا قوقحلا كاهتنا ىلإ يدؤت نأ

 .قوقحلا

 ىلع ظافحلل ةيرورض ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهارت يتلا تاوطخلا عيمج ذاختاب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 4.5

 تاهج نم يأل ةحونمملا وأ/و ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةكولمملا قوقحلاو ثبلا قوقح ةيامح وأ/و

 .قوقحلا باحصأو ثبلا

 نيكراشملا نيبعاللاو لمعلا قيرفو حيراصتلاو ركاذتلا يلماح عيمج مايق نامضب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 5.5

 ةطبار ضيوفت وأ/و حامسلاب ثبلا قوقحب قلعتي اميف مهروص رهظت دق نيذلا نيرخآلا صاخشألاو

 لزانت وأ بوتكم قافتا لالخ نم وأ ركاذتلا طورشو دونب لالخ نم ءاوس( ثبلا تاهجو ةيتارامإلا نيفرتحملا
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 فلتخم يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةلصلا تاذ مهروص ثبو ليجستو مادختسال )ءافعإو

 .مالعإلا لئاسو نم يأ يف ملاعلا ءاحنأ

 :يلي امب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت ،ثبلا قوقحب قلعتي اميف 6.5

 ثبلاب قلعتي اميف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهتمربأ يتلا دوقعلا عيمجب مازتلالاو ديقتلا 1.6.5

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا صوصخب اهماكحأ ةفاك ةاعارمو

 رماوأو ،تاهيجوتو ،تاميمعت نم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ردصي ام لكب مازتلالاو ديقتلا 2.6.5

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قوقح لالغتساب قلعتت

 وحنلا ىلع داتسإلا لخاد ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا قفارم عيمج ريفوت كراشم يدان لك ىلع نيعتي 3.6.5

 لكشلاب قفارملا هذه زيهجت نامضو ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حئاول نم ةحئال يأ يف دراولا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تايرابم نم ةارابم يأ ةفاضتسال بولطملا

 مزل نإ ،داتسإلا ىلإ لوخدلل ثبلا تاهجل يلاخو نمآ رمم ريفوت نم دكأتلاب فيضملا يدانلا مزتلي 4.6.5

 ةزهجألا بيكرتو عيمجتو ثبلا تاهجب ةصاخلا ةينفلا تازيهجتلا لوخد ةيلمع ليهستل ،رمألا

 .ثبلا قوقح ذيفنتل ةبولطملا ةلصلا تاذ ةيساسألا قفارملاو

 نامضو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قوقح ةيامح ةيلوؤسم فيضملا يدانلا لمحتي 5.6.5

 ةقفاوم ىلع لوصحلا نود داتسإلا ىلإ لوخدلاب ريوصت مقاط يأ وأ/و ثب ةكرش يأل حامسلا مدع

 نيفرتحملا ةطبارل قحي ،دنبلا اذه قرخ لاح يفو   ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةقبسم ةيباتك

  ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلاب يضملا ةيتارامإلا
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 يناثلا لصفلا

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا قطانم /بعالملل ةيتحتلا ةينبلا- )6( ةداملا

 بعلملا قفارم 1.6

 طوطخلا نوكت ثيح ،ينويزفلتلا جاتنإلا صخي امب رثؤم لماع بعلملا طوطخ ربتعت :بعلملا طوطخ 1.1.6

 يتلا تاكرحتلا لك سايقل طوطخلا حوضو ىلع دمتعت يتلاو يرارحلا دصرلا تايئاصحإ ساسأ يه

 ربكأ اًزيكرت يطعتو ةروصلل ًالامج ةينويزفلتلا ةيطغتلا يطعت طوطخلا حوضو نأو امك ،اهنيب يرجت

 اهئالط متي نأ بجي ىندأ دحكو ةحضاو طوطخلا نوكت نأ بجي هيلعو ،اهنيب يرجي امل نيدهاشملل

  .بعلملا اياوز ةفاك نم ةحضاو ءاضيب نوكت نأو ةارابملا ءدب لبق نيترم اهنييعتو

 ىلع هتروص سكعتو ةينويزفلتلا ةروصلل ًالامج يطعت بشعلا ةدوج :بعلملا يف بشعلا ةدوج 2.1.6

 رهظيس بشعلا نول يف رييغت يأ نإ ثيح ،ءارضخ نوكت نأ بجي بشعلا نول ةجرد نأ امك ،ءاوهلا

 .ةيلاع ةينقت تاذو اياوزلا ةفاك نم تاريماك دوجوب ةصاخ ةيطغتلا ربع

 ةفشاكلا ءاوضألا 2.6

 ةءاضإلا تابلطتم 1.2.6

FIFA Class I 

 حيباصملا تافصاوم ةيقفألا ةرانتسالا ةيدومعلا ةرانتسالا 

 Ev 

cam 

ave 

 ةرارح قسانتلا Eh ave قسانتلا

 نوللا

 ليوحت

 نوللا

   Lux U1 U2 Lux U1 U2 ىتح باسحلا

 65≤ 4,000< 0.8 0.6 2,500 0.65 0.5 2,000 ةتباثلا اريماكلا

 بعلملا اريماك

 ضرأ ىوتسم(

 )بعلملا

1,400 0.35 0.6      

 

 ةحئال نم )8و 5( مقر قحلملا بسح اهيلع صوصنملا ةفشاكلا ءاوضألا تابلطتم ةيدنألا قّبطت نأ بجي .1

 ةصاخلا )11( مقر ةرامتسالا بسحب- ةفشاكلا ةءاضإلا ريرقت ميدقت يدانلا ىلع بجوتي .تاداتسإلا

 امك ،لقألا ىلع )2( نيعوبسأب مسوملا ةيادب لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيدنألا صيخرت ماظنب

 .مسوملا يف ةارابم لوأ خيرات دنع ةنسلا ريرقتلا رمع زواجتي الأ بجي

 تايرابملا عيمج يف ةفشاكلا ءاوضألا ةءاضإ متي نأ بجيف ،ةفشاكلا ءاوضألا ليغشت تيقوت صخي اميف .2

 نيب دحلا فيفخت نم ءاوضألا دعاست امل كلذو ،راهنلا لالخ يرجت يتلا تايرابملا كلذ نم ىنثتسي ال

 .سمشلا نم ةءاضملا اياوزلاو لالظلا تحت بعلملا فارطأ
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 لبق ءاوضألا تاضارعتسا يف اهب مكحتلا نكمي يتلاو ةثيدحلا ةفشاكلا ءاوضألا ةمظنأ صخي امب اّمأ .3

 تيقوتو ليصافتو ةيلآ ىلع ةقفاوملل اًقبسم ةطبارلا ةبطاخم متي نأ بجي تايرابملا دعبو لالخو

 لاح يف ةدوجلا طبض تابوقع ضرف متيس ثيح ،صوصخلاب ةقبسملا تاقفاوملا ذخأو تاضارعتسالا

 ىجري ةفشاكلا ءاوضألاب ةقلعتملا ليصافتلا ةفاكل( .ةطبارلا نم ةقبسم تاقفاوم نود اهمادختسا

 .)تاداتسإلا ةحئالل عوجرلا

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا ةيئابرهكلا ةقاطلا ةموظنمو ءابرهكلا تابلطتم 3.6

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول نم ةلصلا تاذ داوملا ماكحأل اًقفو ثبلل ةقاط ردصم ريفوت يغبني .1

 تابلطتملل اًقفو تاداتسإلا يف عطقتم ريغو تباث ةـــقاط ردــصم رــيفوت نم دكأتلا يدانلا ىلع بجي .2

 .تاداتسإلا ةحئال نم )5( مقر قحلملا يف ةروكذملاو ةلصلا تاذ

 قودنص يف لقنلا تابرع ةقطنمل ءابرهكلل ردصم ريفوت متي نأ بجي ،تائفلا لك نم تاداتسإلل ةبسنلاب .3

 نوكي ثيحب( :يلي امك ةيئابرهكلا سباوقلا نم نيعم ددعو ةبولطملا سباوقلا لك لمشي لصفنم

 )عطقنم ريغو تلوف ٤٠٠ ةيتلوفلا تباث ءابرهكلا ردصم

o 1 X 125 زاف 3( ريبمأ( 

o  3 X 63 زاف 3( ريبمأ( 

o  1 X 32 زاف 3( ريبمأ( 

o  1 X 32 زاف 1( ريبمأ( 

 صاخ ءابرهكلل ردصم ريفوت متي نأ بجي ،)+A( ةئفلاو )A( ةئفلاو )B( ةئفلا نم تاداتسإلل ةبسنلاب .4

 ةيتلوفلا تباث ءابرهكلا ردصم نوكي ثيحب( :يلي امك بعلملا لوح اياوز عبرألا يف ةيئاوهلا اريماكلل

  - :يلي امك )عطقتم ريغو

X 32 5(  )زاف 3( ريبمأpins(  

 ةخسنب ،مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع نيعوبسأ لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يدانلا دوزي نأ بجي .5

 .مسوملل هضرأ ىلع هتايرابم ةفاكل ةفورعم ةيطايتحا ءابرهك دادمإ ةكرش عم هعّقو يذلا دقعلا نم

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لمحتت ،ينمزلا دعوملا ةياهن لولحب دقعلاب ةطبارلا ديوزتب يدانلا لشف اذإ

 ةفاك يف يطايتحا ءابرهك ديلوت ريفوتل يدانلا باسح ىلع ةكرش عم دقاعتتو يدانلا ةيلوؤسم

 ،لصألاب يدانلا ءابرهك ردصمل عطقتم ريغ ءابرهك ديلوت ماظن دوجو لاح يفو ،هضرأ ىلع تايرابملا

 ةلوج لوأ لالخ ءابرهكلل رابتخا قيبطت يرجيسو كلذب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار مالعإب يدانلا موقي

  .هعاطقنا دعب

 بلطو يدانلا غالبإب ةطبارلا موقتس تايرابملا لالخ ءابرهكلا ةموظنم ىلع ىواكش يأ تدرو لاح يف .6

 راجئتسا نم مزاللا لمعب ةطبارلا موقتس ةلكشملا لح مدع وأ ىوكشلا ترركت لاح يفو ةلكشملا لح
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 مايق نامضل ةيطايتحالا تادلوملا راجئتسا فيلاكتو براجتلا فيلاكت يدانلا لمحتيو ةيئابرهك تادلوم

 .هجو لمكأ ىلع تايرابملا

 - :يلي امك ثبلا تاهج نم ةيطايتحالا ءابرهكلا تابلطتم 4.6

 ضارغأل اًرصح مدختسي ةارابم لكل يطايتحا ءابرهك دلوم ريفوت ةفيضتسملا ثبلا ةهج ىلع بجوتسي .1

 )UPS System( دناسم ةقاط ردصم ريفوت ةفيضتسملا ثبلا ةهج ىلع بجي امك ،ينويزفلتلا جاتنإلا

 .ةلكشملا لح نيحلو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا لاح يف للخلا دسل

 تادلوم ريفوت مهيلعف بعالملا يف اودجاوت لاح يفو قوقحلا باحصأ / يدرفلا ثبلا تاهج صخي امب .2

 يف ةقاطلا رداصم مادختسا ةيولوأ ربتعتو ،صاخلا مهجاتنإل ةمزاللا ةقاطلا دوجو نامضل مهب ةصاخ

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم دعب تاونقلا مث نم ةفيضتسملا ثبلا ةهجل بعالملا

 ةيسيئرلا اريماكلا لباقم ريهامجلا ةقطنم 5.6

 تاجردم نإف هيلعو ،ينويزفلتلا لقنلا يف ةيطغتلا ثيح نم مهألا يه ةيسيئرلا اريماكلا ربتعت .1

 لمعلا ةيدنألا ىلع بجي يلاتلابو ،ءاوهلا ىلع اًروهظ رثكألا يه اريماكلا هذهل ةلباقملا ريهامجلا

 .نويزفلتلا ةشاش ىلع روهظلا يف اهتيمهأل اًرظن ىرخأ ةقطنم يأ لبق تاجردملا هذه ءىلم ىلع

 :ةيعيجشتلا تاحوللاو وفيتلا 6.6

 ةرشابم تاطقل ضرع وأ زيكرتلا مدعب نينويزفلتلا نيجرخملا هيجوتب ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار موقت .1

 وأ ةئيسم ةيعيجشت تاحول يأ ضرعل اءرد كلذو قبسملا قيسنتلا نود ةيعيجشتلا تاحوللا نم يأل

 ةطبارلا نإف هيلعو ،ينوناق ريغ لكشب تاجردملا لخدت نأ نكمملا نم يتلاو ةقئال ريغ لئاسر لمحت

 تاحوللا صخي امب قبسملا قيسنتلاو ةطبارلا يلوؤسم غالبا ةرورضب نيعجشملا طباورو ةيدنألا ثحت

 .بعلملا يف

 تاريماكلا عيزوت نكامأو راشتنا رابتعالا نيعب ذخالا ةيدنألاو عيجشتلا طباور ىلع بجي امك .2

 تاحوللا وأ وفيتلا ميمصت تقو دنع تاجردملا يف ينويزفلتلا لقنلاب ةصاخلا تانوفوركياملاو

 رطضتس تاريماكلا نكامأ رابتعالاب ذخالا مدعو قبسملا قيسنتلا مدع لاح يفو ثيح ،ةيعيجشتلا

 .هالعأ ةروكذملا تاحوللا ءاغلا نم ةطبارلا

 بعلملا طيحم تانالعإ قطانم 7.6

 بعلملا يف )LED( ةينورتكلإلا تانالعإلا تاشاش 1.7.6

 ضرعلا تاشاش لالخ نم بعلملا لوح تانالعإلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار رفوت وأ كلمت .1

  .ةيراجتلا ريغ وأ ةيراجتلا تانالعإلا كلذ نمضتيو .)LED( ةينورتكلإلا

 بسح ىلع بعلملا لوح )ةيدومعلا تانالعإلا( ةينورتكلإلا ضرعلا تاشاش نوكت نأ بجي .2

 :ةيلاتلا تافاسملا

 .ىمرملا طخ نم راتمأ ةسمخ )5( ةفاسم لقألا ىلع •

 .سامتلا طخ نم راتمأ ةثالث )3( ةفاسم لقألا ىلع •
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 نمضي امب اهلوح تاحاسملاو بعالملا ماجحأ عم بسانتي امب تافاسملا قيبطت متي •

 ىندأ دحك جاتحت يتلاو ةفيضتسملا ثبلا ةهجب ةصاخلا تاريماكلا عضول ةيفاك تاحاسم

 .ةينالعإلا تاحوللا فلخ فصنو نيرتم ةفاسمل

 تاشاشلا قيدانصو ليزنتلاو ليمحتلاب ةصاخ ةحاسم نيمأت نامض فيضملا يدانلا ىلع •

 .ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا قفارم نع اًديعب

 Portireds زديريتروب 2.7.6

 ثيح قيوستلا ةحئال نم 8 مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري اهليصافتو زديريتروبلا صخي امب .1

 ىمرملا اياوز نم ةيواز يأ ةيطغت مدع نامض ةيدنألا ىلع بجيف ينويزفلتلا جاتنإلا صخي امبو

 .ةطبارلا عم قيسنتلاب ًاقبسم تاحوللا هذه تيبثت عقوم دامتعا متي ثيح ،كابشلا وأ
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 :ثلاثلا لصفلا

 جاتنإلاو ثبلل يريضحتلا لمعلا- )7( ةداملا

 ةفيضتسملا ثبلا ةهج – ةارابملا ةراش جاتنإ 1.7

 نيفرتحملا ةطبار نم صيخرت ىلع ةلصاحلا ةهجلا يه :ةفيضتسملا ثبلا ةهج / يمسرلا لقانلا 1.1.7

 2021/2022- 2019/2020 مساوملا لالخو ثيح اًينويزفلت وأ اًيعاذإ اهتايرابم ثبو جاتنإل ةيتارامإلا

 نيفرتحملا ةطبار عم قافتالاب تايرابملا ةراش عيزوتو جاتنإب ينفلا جاتنإلل فيال ةكرش موقتس

 )1( مقر قحلملا يف اقحال ةروكذملا تابلطتملاب مازتلالا ثبلا ةهج ىلع بجي ثيح ،ةيتارامإلا

 اهيلع قفتملا تابلطتملل ةفاضإلاب ،ةفيضتسملا ثبلا ةهج / ةينقتلا جاتنإلا تابلطتمب صاخلاو

 .دوقعلا يف

 قوقحلا ةبحاص تاونقلا – يدرفلا ثبلا جاتنإ 2.7

 ةطبار تاقباسم ثب قوقح ىلع ةلصاحلا ةيمالعإلا تاهجلا عيمج فيرعت :قوقحلا باحصأ 1.2.7

 يبظوبأ ةكرش نم لك موقتس  2021022- 20-2019 مساوملا لالخ ةيتارامإلا نيفرتحملا

 و  ةيضايرلا يبد ةانقب ةلثمم مالعإلل يبد ةسسؤم و ةيضايرلا يبظوبأ تاونقب ةلثمم مالعإلل

 ةطبار عم قافتالاب تايرابملا ثبب ةيضايرلا ةقراشلا ةانقب ةلثمم مالعالل ةقراشلا ةسسؤم

 .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل كلذو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 صاخلا جاتنإلا تايحالص حنمت يتلاو ،قوقحلا باحصأ تاونقلاب صاخلا ثبلا وأ يدرفلا ثبلا 2.2.7

 مدخي امب بعالملا لخاد تاريماكلا نم اًددع فيضت نأ نكمملا نم ثيح بعالملا يف اهتايطغتب

 :ةيلاتلا قطانملاب بعالملا دودح لخاد مزتلت ثيحب ةيجاتنإلا اهططخ

 .بعلملا بسحبو ةقفاوملا تمت لاح يف – ةيسيئرلا اريماكلا بناجب .1

 .بعلملا بسحبو ةقفاوملا تمت لاح يف – ىمرملا فلخ- ةينالعإلا تاحوللا فلخ .2

 .بعلملا بسحبو ةقفاوملا تمت لاح يف – ءالدبلا ةكدلا فلخ .3

 ،ةيفحصلا تارمتؤملا ،تاهويدتسالا ،قيلعتلا عقاوم لمشت يتلاو ةيلصألا قوقحلل ةفاضإلاب .4

  .اهريغو نيلسارملا عقاوم ،ةطلتخملا ةقطنملا

 ىلع صرحلاب ةيدنألا مزتلت ةحئاللا هذه يف قبس ام ىلع ةيفاضإ تابلطتم تدرو لاح يف .5

 .لوصألا بسح ةلقانلا تاونقلل وأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةديدج تابلطتم ة يأ ريفوت

 

 ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاط 3.7

 روصم دعاسم وأ/و جتنم وأ/و لسارمو ةيليجست اريماك نم ةنّوكملاو ثبلا تاهج مقاوط يهو 1.3.7

 نم حيرصت ىلع تالوجلا قالطنا لبق مقاوطلا هذه لصحت ثيح ،ةءاضإ يّنف وأ/و توص يّنف وأ/و

 .تايطغتلا ليصافتو دجاوتلا نكامأب ةطبارلا
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 سلجي نأ بجيو ،ىصقأ دحك نيصخش نم ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاط نوكتي نأ يغبني 2.3.7

 وأ بعلملا بناج يف سولجلا هل زوجي الو ةارابملا ءانثأ نييمالعإلا ةصنم يف مقاطلا دارفأ ةيقب

 .نيبعاللا قفن ةقطنم يف

 ىتح كلذو ،بعلملا ىوتسم يف ضورعلا ةيطغتب ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاطل حمسي 3.3.7

 .ةارابملا ءدب لبق ةعاس

 يف مهفافطصاو نيبعاللا لوخد دنع ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاط اريماك زكرمتت نأ بجي 4.3.7

 نيروصملا عقوم سفن يف سامتلا طخ دنع ةيروحملا اريماكلا عقوم نم برقلاب بعلملا ضرأ

 ىلإ ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا اريماك لقتنت نأ بجيو ،ةحاتملا ةحاسملل اًقفو نييفارغوتوفلا

 .ةارابملا ءدب لبق ىمرملا فلخ

 فلخ ةدوجوملا ةينورتكلإلا تانالعإلا تاحول فلخ وه ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا اريماك عقوم 5.3.7

 ،كلذ ىلع ةقفاوملا بجومبو ةرفوتملا ةحاسملل اًقفو نيطوشلا نيب اهناكم ريغتي دقو ،ىمرملا

 سامتلا طخ ىلإ لاقتنالا لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا اريماكل نكمي ،حيجرتلا تالكر ديدست دنعو

 .ةيفاك ةحاسم دوجو طرشب حيجرتلا تالكر بيوصت متي ثيح

 ديزي ال اّمم نمضتي مقاطب وأ مقاطلا يداحأ ناكأ ءاوس ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا اريماكل حمسي 6.3.7

 دعب ةارابملا ةياهن ةرفاص نم قئاقد 5 لبق ريهامجلا عم ةيصخشلا تالباقملا ءارجإب نيصخش نع

 .ةطبارلا لبق نم حيرصتلا ىلع لوصحلا

 ءانثتساب ةزجوملا تالباقملا ةقطنم يف دجاوتلاب ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاطل حمسي ال 7.3.7

 .ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةقبسم ةقفاوم بجومبو قوقحلا يلماح

 بقع ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ باهذلا مقاطلا يداحألا وأ ل جسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقاطل زوجي 8.3.7

 ةبحاص ثبلا تاهج ةيولوأ نامضل ةددحم عقاوم صيصخت متي ،تابلطلا ةيقبسأل اًقفوو ،ةارابملا

  .ةطبارلاب صاخلا يمالعإلا لوؤسملا عم قيسنتلابو قوقحلا

 :ةيدنألل ةارابملا ةراش 4.7

 )CCTV( يلخادلا ثبلاو ةقالمعلا تاشاشلا ىلع تايرابملا ضرعو ثب ضارغألو ةيدنألا قح نم 1.4.7

 ٍدان لكل ةارابملا ةراش نيمأتب ةفيضتسملا ثبلا ةهج لفكتت ثيح ،ةارابملا ةراش ىلع لوصحلا

)HD SDI 16:9( ةشاشلا ربع ثبلا اهنم ضرغلا ناك لاح يف تاداعإ ة يأ ةراشلا نمضتت ال ثيحب 

 .ةقالمعلا

  ثبلا قوقحل ةكلاملا ريغ تاهجلا- )8( ةداملا

  ةارابملا تاطقل 1.8

 ىلع لوصحلل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم حيرصت ىلإ ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلا جاتحت 1.1.8

 .ةارابملا تاطقل

  داتسالا لوخد 2.8
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 هب ةطيحملا ةقطنملا وأ بعلملا ةيضرأ ىلإ لوخدلاب ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل حمسي نل 1.2.8

 .ةارابملا دعبو ءانثأو لبق

 لوصحلا ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل زوجي ،نييمالعإلا ةصنم يف ةرغاش دعاقم ترفوت اذإ 2.2.8

 تقولا نم )20( ةقيقد نيرشع لبق مالعإلا لئاسو ليجست بتكم نم نييمالعإلا ةصنم ركاذت ىلع

  .مهتادعمب نييمالعإلا ةصنم لوخد مهل زوجي الو ،ةارابملا ةيادبل ددحملا

 ةدهاشم مهل زوجي امك مهتادعمب يمالعإلا زكرملا لوخد ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل زوجي 3.2.8

 .يمالعإلا زكرملا يف ةارابملا ثادحأ
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 عبارلا لصفلا

 ةيجاتنإلا ططخلا / تايرابملا يف صاخلا جاتنإلا عاونأ- )9( ةداملا

 نع متت يتلا ةارابملل ةيسيئرلا ةراشلا جاتنإب ةصاخلا تانوفوركيملاو تاريماكلا عقاومو ةيجاتنإلا ططخلا 1.9

 نمض نمو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عم عمزملا دقعلا بسحب نوكت ةفيضتسملا ثبلا ةهج قيرط

 فالتخا عم تاريماكلا عيزوت عقاومو ةيجاتنإلا ططخلا فلتختو ،ةطبارلا اهضرفت يتلا ريياعملاو طورشلا

 ططخلا لمشت ال( .مسوملا لالخ لكشلا سفنب تانوفوركيملا عيزوت ةطخ ىقبت امنيب بعالملاو تايرابملا

 .)ويديفلا مكحلا ةينقتب ةصاخلا تاريماكلا تابلطتمب ةقلعتملا ةيفاضإلا عقاوملا تاريماكلاب ةصاخلا

 ينويزفلتلا جاتنإلل ةيفاضإلا قطانملا 2.9

 عقاوملا وأ ةفيضتسملا ثبلا ةهجب ةصاخلا ءاوس بعلملا لخاد تاريماكلا عيزوت عقاومل ةفاضإلاب 1.2.9

 صختو تاريماكلا ضعب عيزوتل اهمادختسا متيس قطانم ةدع كانهف ،قوقحلا باحصأب ةصاخلا

 ،سبالملا فرغ قطانملا كلت لمشتو ،جاتنإلا ىلع تايرابملل ةبحاصملا ءاوجألل تاطقل ةفاضإ

 ةقطنملا ،يفحصلا رمتؤملا ةفرغ ،نيبردملا لوصو تالباقم ،نيبعاللا تالفاح لوصو ةقطنم

 ،بعلملا ةيضرأ بناجب تالباقملاو نيلسارملا قطانم ،قيلعتلا فرغ ،تاهويدتسالا ،ةطلتخملا

  .اهريغو تايصخشلا رابك لوصو ةقطنم

 اهليصافتو تاريماكلا عقاوم 3.9

 ططخ لالخ نم اهيزوت متي يتلاو فيضتسملا ثبلا ةهجب ةصاخلا تاريماكلا نم ديدعلا كانه 1.3.9

 بسحب تاريماكلا هذه مادختسا ةيلآو ليصافت فلتخت ثيح ،تايرابملل ةصصخمو ةسوردم ةيجاتنإ

 لكل نإف ٤٠ مقر جذومنلا لالخ نم اقبسم حيضوتلا مت امكو ،تايطغتلا لالخ مادختسالا وأ بعالملا

 دعاوق ريفوت ةيلوؤسم نوكت نأ ىلع ،اهريغو ةدعاقلاو ،عافترالا ثيح نم تايصوصخ اريماك عقوم

 .يدانلا ةيلوؤسم نم تاريماكلا تاصنمو

 نم قئاوع دوجو نودو ةلماك بعلملا ةيضرأ فشك ىلع ةرداق اهعيمج تاريماكلا نوكت نأ بجي 2.3.9

 ةتباث تاريماكلا تاصنم عيمج نوكت نأ بجيو امك ،ةيواز يأ نمو بعلملا ةيؤر قيعت نأ نكمملا

 ةيدنألا ىلع بجيو امك ،٤٠ جذومنلا لالخ نمو اقباس اهدرس مت يتلا تافصاوملا بسحبو ةنمآو

 ةصاخلا تاصنملا نمأ ىلع رثؤت نأ نكمملا نم يتلاو ريهامجلا ةقطنم يف دعاقملا عيمج ءاغلإ

 رابتعالاب ذخألا بجيو امك ،لكش يأب تاريماكلا ةيؤر لاجم ىلع ريثأتلا وأ لمعلا ةقاعإ وأ تاريماكلاب

 .تاريماكلا ببسب رثأتت نأ نكمملا نم يتلا دعاقملا

 ىلع ينويزفلتلا ثبلاب ةصاخلا تادعملا ىلع يدعتلاب قرفلا مقطأ وأ نيبعاللا مايق مدع 3.3.9

 )... تانوفركيملا ،تاريماكلا( رصحلا ال لاثملا ليبس

 لمحت ىلا ةفاضإلاب ةدوجلا طبض تامارغ قيبطت متي فوس تادعملا ىلع يدعتلا مت لاح يفو

 .تادعملاب ةصاخلا رارضألا ةميق

4.3.9  

 ةفيضتسملا ثبلا ةهج/ ةينقتلا جاتنإلا تابلطتم ١ مقر قحلملا يف اهعيزوتو تاريماكلا ليصافت •
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 ةفيضتسملا ثبلا ةهجب صاخلا يتوصلا ماظنلاو تانوفوركيملا عيزوت عقاوم 4.9

 لخاد يرجت يتلا ثادحألا ليصافت نم ةيمك ربكأ دصر نمضي امب بعلملا لوح تانوفوركياملا عزوتت 1.4.9

 لوح تانوفوركياملا عزوتتو ،تافاتهلاو ريهامجلا تاوصأ دصر نمضت امك رضخألا ليطتسملا

 ةفيضتسملا ثبلا ةهج/ ةينقتلا جاتنإلا تابلطتم )1( مقر قحلملا يف حضوم وه امك بعلملا

 نمو يذلاو ةارابملا ةراش تايوتحم نم يسيئر ءزج وه ينويزفلتلا كيفارجلا - :ينويزفلتلا كيفارجلا 5.9

 مزتلت ثيح ةفيضتسملا ثبلا ةهج تايلوؤسم نم اًءزج ربتعي ثيح ،ةارابملا تايئاصحإ عيمج ضرع متي هلالخ

 تيقوتلل ةفاضإلاب ةارابملل رشابملا ثبلا ءانثأ ءاوهلا ىلع ينويزفلتلا كيفارجلا ميماصت نم ددع ضرعب

 .يئاهنلا ينويزفلتلا جارخإلا نم اًءزج ربتعيو ءاوهلا ىلع ةارابملاب صاخلا

 :تايرابملا يف تيقوتلا ةعاس ليغشتل ةيلاتلا ريياعملا قيبطت بجي 6.9

 زارحإ ةلاح يف ،لوألا طوشلا ةياهن ىلإ رفص :عئاضلا لدب تقولا ،ةقيقد 45 ىلإ رفص :لوألا طوشلا 1.6.9

 ."1+ 45 هللا دبع" :يلي امك ضرعتس لوألا طوشلل عئاضلا لدب تقولا ءانثأ فادهأ

 زارحإ ةلاح يف ،يناثلا طوشلا ةياهن ىلإ رفص :عئاضلا لدب تقولا ،ةقيقد 90 ىلإ 45 :يناثلا طوشلا 2.6.9

 ."1+ 90 هللا دبع" :يلي امك ضرعتس يناثلا طوشلل عئاضلا لدب تقولا ءانثأ فادهأ

 ةرتفلا ةياهن ىلإ رفص :عئاضلا لدب تقولا ،ةقيقد 105 ىلإ 90 :يفاضإلا طوشلا نم ىلوألا ةرتفلا 3.6.9

 .يفاضإلا طوشلا نم ىلوألا

 ةرتفلا ةياهن ىلإ رفص :عئاضلا لدب تقولا ،ةقيقد 120 ىلإ 105 :يفاضإلا طوشلا نم ةيناثلا ةرتفلا 4.6.9

 .يفاضإلا طوشلا نم ةيناثلا

 .ةمئاد ةعاس ىلع بناوجلا ةددعتم دهاشملا يوتحت نل 5.6.9

 .)1( مقر قحلملا يف هحضوم ينويزفلتلا كيفارجلا ليصافت

 ينويزفلتلا ثبلاو جاتنإلاب ةصاخلا عقاوملا- )10( ةداملا

 :ليصوتلا ةقبسم لباوكلا 1.10

 قفارم ريفوت ىلع ةيدنألا ثحت ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نإف ،C ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف .1

 لباوكلا طبرت نأ ىلع ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تابلطتمو ريياعم بسحب ليصوتلا ةقبسم لباوكلا

 .لقنلا تابرع ةقطنمب ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا قفارملا عيمج ليصوتلا ةقبسم

 ةقلغم اهب ةصاخلا ةفرغلا نوكت نأو نيفرطلا نم ةنمؤم ليصوتلا ةقبسم لباوكلا قفارم نوكت نأ بجي .2

 .ةفيكمو

 قفارملا عيزوتو بعلملا ءانب لكش بسحب رخآل بعلم نم فلتخت ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تابلطتم .3

 .ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا

  يجراخلا ثبلا تابرع ةقطنم 2.10
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 ةددحم ةقطنملا هذه نوكت نأ ىلع ،يجراخلا لقنلا تابرع عقوم ريفوتب مازتلإلا ةيدنألا لك ىلع بجي  .1

 .ينويزفلتلا ثبلاو مالعإلا قفارم نم ةبيرقو اًقبسم

 ةصاخلا فارطألا ةددعتمو ةيدرفلا ينويزفلتلاو يعاذإلا ثبلا تايلمعل ةبسانم ةقطنملا نوكت نأ بجي .2

  .ةيعانصلا رامقألل ثبلا كلذ يف امب ،ةفيضتسملا ثبلا ةهجو ةيمالعإلا قوقحلا باحصأب

 نع لقت ال ةيلامجإ ةحاسمب ةمخضلا تابكرملا لوخدل ةنمآ تارممو عقوملا لخاد ةيفاك ةءاضإ ريفوت .3

 .ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا تابلطتم عم بسانتي امبو بعلم لكل صاخلا ططخملا بسحب عبرم رتم 1000

 لبق ةزهاجو ةفيظن ةقطنملا نوكت نأ اًضيأ بجي امك ،رارمتساب يجراخلا ثبلا ةبرع ةقطنم نيمأت بجي .4

 ثبلا ةبرع ةقطنم نوكت نأ بجيف ،ةارابملا مويب قلعتي اميف اّمأ ،لقألا ىلع ةارابملا نم دحاو موي

 لقألا ىلع نمألا تاكرش يفظوم نم نينثاب ةنمؤمو رتم ٢.٤ نع لقي ال عافتراب روسب ةطاحم يجراخلا

 تايرابملا كلذ نم ىنثتستو ،ةارابملا ةياهن دعب )2( نيتعاس ىتحو تاعاس )6( تسب ةارابملا لبق كلذو

 يبرعلا جيلخلا يرود نم جيوتتلا ةارابمو يبرعلا جيلخلا سأك يئاهنو ربوسلا سأك يئاهن لثم ىربكلا

 .ةعاس 24 ـب ةارابملا لبق ثبلا تابرع ةقطنم نيمأت ةارابملا بسحبو مزلي ثيح

 .ىندأ دحك ٢ ددعب قيرح تايافط ريفوتو ةقطنملا لخاد ريبك مجحب تالمهم لالس ريفوت .5

 فرغ نم اهقفارمو ةقطنملا ةفاظن نم دكأتلل يجراخلا ثبلا ةبرع ةقطنم يف ةفاظن لماع ريفوت .6

 .تامامحو

 ثبلا ةهج بتكم 3.10

 بتكمك صصخت لقألا ىلع ةدحاو ةفرغ ىلع داتسإلا يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف .1

 ،لقنلا تابرع ةقطنم نم برقلاب نوكت نأو ىندأ دحك دحاو ماّمحب ةدوزمو ةفيضتسملا ثبلا ةهجل

 ىلع عالطالا ىجري ،ثبلا ةهج بتكم يف اهرفاوت بجاولا تافصاوملاو تابلطتملا لوح ليصافتلل

 .تاداتسالا ةحئال نم )40( مقر جذومنلا

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا تنرتنإلا ةمدخ تابلطتم 4.10

 :تنرتنإلا ةمدخ 5.10

 :يلي امك لقنلا تابرع ةقطنم يف تنرتنإلل رداصم ريفوت ةيدنألا ىلع .1

BS Package 

(Unlimited 

broadband) 

Bandwidth Up to 

Downstream Upstream 

250Mbps 250Mbps 25Mbps 

350Mbps 350Mbps 35Mbps 

 

  :يلي امك ةيسيئرلا اريماكلا ةقطنم يف تنرتنإلل رداصم ريفوت ةيدنألا ىلع .2
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BS Package 

(Unlimited broadband) 

Bandwidth Up to 

Downstream Upstream 

150Mbps 150Mbps 15Mbps 

 

 ينويزفلتلا ىوتحملا جاتنإب ةقلعتملا قفارملا- )11( ةداملا

 قيلعتلا عقاوم 1.11

 اهربع نكميو لماكلاب ةاطغمو ةفيكم فرغ 4 ددع ىلع ىندأ دحك داتسإلا يوتحي نأ بجي 1.1.11

 ،بعلملا طسو طخ نم ةبيرق فرغلا هذه نوكت نأو حوضولا ىهتنمبو ًالماك بعلملا ةدهاشم

 نم )40( مقر جذومنلا ىلع عالطالا ىجري ،نيقلعملا عقاوم صئاصخو تابلطتم لوح ليصافتلل

 .صيخارتلا ةحئال

 .داتسإلل ةصاخ ةرايز لالخ نم هيلع قافتالا متيو رمألا مزل نإ يجراخلا قيلعتلل عقوم ريفوت 2.1.11

 مادختسال حيراصتلا حنم متي ثيح ةطبارلا يف ثبلا يلوؤسم لالخ نم قيلعتلا فرغ عيزوت متي 3.1.11

 عيزوتلا ميمعت متيو ،مسوملا لبق ةصاخ ةعرق لالخ قوقحلا ةبحاص تاونقلا ىلع اهعيزوتو فرغلا

 .ةلوج ةيأ ةيادب لبق نييمالعإلا نيلوؤسملا ىلع

 نويزفلتلا تاهويدوتسا 2.11

 تابلطتم لوح ليصافتلل ،تايرابملل ةينويزفلتلا ةيطغتلل لقألا ىلع دحاو ويدوتسا زيهجت بجي 1.2.11

 ةحئال نم )40( مقر جذومنلا ىلع ىجري ،جاجزلا ناليم ةجردو ينويزفلتلا ويدوتسالا صئاصخو

 .تاداتسالا

 ةيضرأ يف ةيفاضإ تاهويدوتسا مادختساو ءاشنإ ىلع قيدصتلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي 2.2.11

 .ىمرملا فلخ ةدوجوملا ةقطنملا يف ،ناكملا حمسي امثيح وأ ةينكرلا تايارلا نم برقلاب بعلملا

  :ةارابملل يميدقتلا ضرعلا عقوم 3.11

  :ةارابملل يميدقتلا ضرعلا عقوم 1.3.11

 تاميدقتلا لمعل نكامأ نييعتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عم قيسنتلابو ةيدنألا نمضت .1

 لبق ام ءاوجأ دصر نم قوقحلا ةبحاص تاونقلا ولسارم نكمتيل كلذو ،تايرابملاب ةصاخلا

 لبق نم اًقبسم هيلع ةقفاوملاو هب راعشإلا متي يذلاو بعلملا اياوز ىدحإ يف ةارابملا

 .ةارابملا قالطنا نم ةقيقد 15 لبق ةقطنملا ءالخإ متي نأ ىلع ةطبارلا

 نيب عقاوملا هذه مادختساب قوقحلا ةبحاص تاونقلل حيرصتلاب قحلا ءاطعإ ةطبارلل قحي .2

 لالخ نم تاميدقتلا هذه ةيطغت نامضبو قبسملا قيسنتلاب كلذو ةارابملا دعبو نيطوشلا

 نيلوؤسملا ىلع ةمولعملا هذه ميمعت متيو ،قوقحلا ةبحاص تاونقلاب ةصاخ تاريماك

 .تالوجلا نم ٍفاك تقو لبق نييمالعإلا

 :نيبعاللا تالفاح لوصو ريوصت 2.3.11
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 ىلع نيعتي ثيح ،بعلملل نيبعاللا تالفاح لوصو ريوصت ةارابم يأل ةينويزفلتلا ةيطغتلا لمشت .1

 نكمي يتلاو تالفاحلا لوصو ةقطنمل لضفألا ناكملا ريفوت ىلع لمعلا فيضتسملا يدانلا

 رفوتت نأ بجي ثيح همادختسا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا لجسملا ريوصتلا مقاطل

 نم ةبيرق ةقطنملا هذه نوكت نأ بجيو ريوصتلل  600Lux( ةيفاكلا ةءاضإلا ناكملا اذه يف

 اريماكلا مامأ ةلفاحلا نم مهلوزن دعب نيبعاللا عيمج رورم ربتعي ثيح ،ةطلتخملا ةقطنملا

 .اًيمازلإ اًرمأ

 اًيناث لصو يذلا قيرفلا مزتليف ،تيقوتلا سفنب بعلملا ىلإ نيقيرفلا يتلفاح لوصو لاح يف .2

 ةلفاحلا نم لوألا قيرفلا يبعال عيمج جورخ ريوصت نم ءاهتنالا ىتح ةلفاحلا لخاد ءاقبلاب

 .عقوملل ىلوألا ةلفاحلا ةرداغمو

  :ةارابملا موي تالباقملا 4.11

 :نيبردملل ةزجوملا تالباقملا 1.4.11

 ةقطنملا يف كلذو ةارابملا ةيادب لبق بعلملل قيرفلا ةلفاح لوصو دنع اهؤارجإ متي .1

 ةطبار بلط بسحب كلذو ،ةدحاولا ةلباقملل ةيناث 60 نع ديزت ال ةدمل رمتستو ةطلتخملا

 عامتجالا يف ةلباقملا هذه بيترت متيو ا¦يمازلإ بردملا روضح نوكي ثيح ةيتارامإلا نيفرتحملا

 متيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا اريماكلا ىلع ةلباقملا متت ،ةارابملا لبق يقيسنتلا

 ءارجإل بردملا روضح مدع لاح يفو ،ةارابملا ةراشب صاخلا كرتشملا ثبلا ربع اهتكراشم

 .ةدوجلا طبض ةمارغ قيبطت متيس ةلباقملا

2.  

 ةناعتسالا يدانلا ىلع بجوتي اهريغ وأ ةيطابضنا ةبوقع وأ درطلا ببسب ينفلا ريدملا فاقيإ ةلاح يف

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىدل ديقملاو ةيمسرلا ةمئاقلا يف لجسملاو ينفلا ريدملا نع بوني نمب

 .ةدوجلا طبض ةمارغ قيبطت متيس ةلباقملا ءارجإ نع هفلخت لاح يفو ةارابملا يف

 

 

 :ةارابملا لبق تالباقملا 2.4.11

 نع لثمم وأ ءالدبلا وأ نيكراشملا ريغ نيبعاللا دحأ عم ةيرصح ةلباقم ريفوتب ةيدنألا مزتلت .1

 ىلع ةيدنألل ةطبارلا نم يمسر بلط لالخ نم كلذو ،ةارابملا لبق بردملا دعاسم وأ يدانلا

 ةدوجلا طبض ةمارغ قيبطت متيس ةارابملل يقيسنتلا عامتجالا لالخ اًقبسم قيسنتلا متي نأ

  .مازتلالا مدع لاح يف

 )Superflash( شالف ربوسـلا تالباقم 3.4.11

 ةرشابم ةياهنلا ةرفاص دعب قيرف لك نم دحاو بعال بلط ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي .1

 جورخ لبق ةفيضتسملا ثبلا ةهجب ةصاخلا اريماكلا ىلع ةيناث 60 نع لقت ةدمل ةلباقم لمعل

 بعاللا روضح نوكي ثيح ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بلط بسحب كلذو ، ،بعلملا نم نيبعاللا
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 نيبعاللا بلط متي ثيح ةارابملا لبق يقيسنتلا عامتجالا يف ةلباقملا هذه بيترت متيو ا¦يمازلإ

 .ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا لالخ نم ةارابملا ءاهتنا لبق

 :نيبعالل شالفلا تالباقم 4.4.11

 نيبعال 3 ءامسأ يوتحت ةمئاق ميدقتب ةانق لكل ينويزفلتلا لسارملا موقي :نيبعاللا تالباقم .1

 يدانلا لك مزتلي نا ىلع ،ةارابملا يف نيلجسملا نيبعاللا نم اونوكي نا ىلع يدان لك نم

 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ةانق لكل ،ةمئاقلا نم دحاو بعال ريفوتب

 يف نيلجسملا نيبعاللا عم ةرشابم ةارابملا بقع اهؤارجإ متي :)شالف( ةزجوملا تالباقملا )1

 تالباقملا كلت ءارجإ بجيو .ةدحاولا ةلباقملل ةيناث 120 نع ديزت ال ةدمل رمتستو ةارابملا

 برقلاب ةدوجوملاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةصاخلا ةدمتعملا ةحوللا مامأ

 نيبعاللا هيجوت نمضي نأ يدانلل يمالعإلا لوؤسملا ىلع بجيو .نيبعاللا قفن نم

 .ثبلا تاهج وأ عقوم ىلإ نيبولطملا

 تالباقملا ءارجإ تابلطل ةباجتسالا نع لسارملا لبق نم نيبولطملا نوبعاللا فلخت اذإ )2

 ًاقفو مهميرغت متيس ،لسارملا لبق نم نيبولطملا ريغ نم بعال ريفوت وا ةزجوملا

 .ةباجتسالا مدع راركت ةلاح يف ةمارغلا ةفعاضم متتسو ،ةدوجلا طبض تامارغ تاءارجإل

 ةدمل ثبلا ةهج ترخأت لاح يف ةزجوملا تالباقملا ءارجا مدع نيبعاللا وا/و بعالل قحي

 .ةلباقملا ءارجإل ددحملا ناكملا يف بعاللا ةيزهاج نم قئاقد عبس نع ديزت

 .ةارابملا ريس ءانثأ داتسإلل يلخادلا طيحملا يف تالباقم ءارجإب حمسي ال )3

 ال ،حيجرتلا تالكرو يفاضإلا تقولا ىلإ ةارابملا تدتما اذإ ،سوؤكلا تايرابم لاح يف )4

 لالخ وأ ،يفاضإلا تقولاو ةارابملل يلعفلا تقولا ةياهن نيب تالباقملا ءارجإب حمسي

 .حيجرتلا تالكرو يفاضإلا تقولا نيب ةرتفلا

 45 ىتح )دحاو ةرانإ دومع لقألا ىلع( بعلملا يف ةءاضإ ريفوت نامض يدانلا ىلع نيعتي )5

 تاءاقلل ةيفاك ةءاضإ دوجو نيمأتل كلذو ةارابملا ةياهن نم لقألا ىلع ةقيقد

 .ةصاخلا تادعملا نم بعلملا ءالخإل ثبلا تاهج يف نيلماعلاو ةينويزفلتلا تاهويدتسالا

 لوصو دعب نيلجسملا نيقيرفلا يلوؤسم نم يأ عم تالباقملا ءارجإ بلط ثبلا تاهجل قحي 5.4.11

 طقف تاءاقللا نوكت نأ ىلع( يدانلا ةقفاوم دعب تالباقملا هذه نوكتو داتسالا ىلإ نيقيرفلا

 يف نيكراشملا ريغ نيبعاللا وأ )قيرفلا يرادإ ،قيرفلا ريدم ،قيرفلا فرشم( يرادإلا زاهجلل

 لوؤسملا روضح يف تاءاقللا ىرجت صاخشألا ءالؤه ريغ نم ةلباقملا ءارجا لاح يفو ،)ةارابملا

 نأ ىلع ،بعلملا ضرأ يف تاءاقلل صصخملا ناكملا يفو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا

 ربتعي الو .)ءامحإلا ةرتف ةياهن( ةارابملا قالطنا نم ةقيقد 15 لبق تالباقملا عيمج ءاهنإ متي

 داتسالا ىلإ لوصولا روف ةزجوملا تالباقملا ءارجإب نيمزلم نيقيرفلا ولوؤسم

 ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم دمتعملاو ددحملا ناكملا يف تالباقملا عيمج ءارجإ بجي 6.4.11

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةطلتخملا ةقطنملا تالباقم 5.11
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 ةطلتخملا ةقطنملا يف تالباقم ةينويزفلتلا تاونقلا ءارجإل ةصصخم ةقطنم ريفوتب ةيدنألا مزتلت 1.5.11

 نم )40( مقر جذومنلا يف ةروكذملاو ةقطنملا هذه تابلطتم عيمج ءافيتسا ةيدنألا نمضت ثيح

 بسحب كلذو ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا لالخ نم ةقطنملا عيزوت متي ثيح ،تاداتسالا ةحئال

 .ةلقانلا تاونقلا تايولوأ

 ةيفحصلا تارمتؤملا 6.11

 ،ةفيكم ةيفحص تارمتؤم ةعاق ىلع داتسإ لك يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.6.11

 ةحئال نم )40( مقر جذومنلا ىلع عالطالا ىجري ،ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق تابلطتم لوح ليصافتلل

 .تاداتسالا

 توص تاربكمو ،ىندأ دحك جراخم XLR" 4" ةئف نم ةيفاك توص جراخم عم يتوص ماظن ريفوت بجي 2.6.11

 ددع يتوصلا ماظنلا رفوي ثيحب يفحصلا رمتؤملا ةعاق ءاجرأ يف ةبوجألاو ةلئسألا ضرعل ةبسانم

 حرطل روضحلاب صاخ نوفركيامل ةفاضإلاب ةصنملا ىلع نيكراشملا نم لكل دحاو نوفوركيم

  .ةلئسألا

 نم سكل 800 رادقمب رمتؤملا ةلواط ديدحتلابو يفحصلا رمتؤملا ةفرغل ةيفاك ةءاضإ ريفوت بجي 3.6.11

 رابتعالاب ذخألا عم اهيلع نمو ةلواطلل )WARM LIGHT / SOFT فرط لك نم حابصم( نيفرطلا

 .لالظلا رسكل يفاكلا ردقلاب ةيفلخلا ةءاضإ

 .تاريماكلاب ةصاخلا لباوكلا رورمل ةددحم تارمم دوجو نامض 4.6.11

 تارمتؤملا ةفرغ يف ةءاضإلاو صاخلا يتوصلا ماظنلا نع لوؤسم ينف صخش ريفوت بجي 5.6.11

 تاعاس 5 لبق ةفيضتسملا ثبلا ةهجب صاخلا بيكرتلا ةرتف ءدب دنع اًدجاوتم نوكي ثيحب ةيفحصلا

 .ةارابملا ةياهن نم نيتعاس ىتحو ةارابملا قالطنا دعوم نم

 .ينويزفلتلا لقنلاب ةصاخ تاريماكلل ةصنم ريفوت 6.6.11
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 سماخلا لصفلا

 تايرابملا دعبو ءانثاو لبق ىوتحملا- )12( ةداملا

  - :ةارابملا لبق ثبلا ىوتحم 1.12

 سبالملا ليدبت ةفرغ لخاد ينويزفلتلا ريوصتلا 1.1.12

 ثبلا ةهج لوخدب حمست نأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار قح نم ،ةارابملا ةيادب لبق .1

 دعب كلذو ،ريوصتلل سبالملا ليدبت ةفرغ ىلإ )دحاو روصمو ةدحاو اريماك( ةفيضتسملا

 ةارابملا قالطنا لبق سبالملا ليدبت ةفرغ ءالخإ مقاطلا ىلع بجيو ،يدانلا عم قيسنتلا

 .ىصقأ دحك نيتعاسب

 ،ةارابملا قالطنا نم تاعاس ثالث لبق سبالملا ليدبت فرغ زيهجت ىلع لمعلا ةيدنألا ىلع بجي .2

 ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا عم ةارابملل يقيسنتلا عامتجالا لالخ كلذ ديكأت متي نأ ىلع

 .ةدوجلا طبض ةمارغ قيبطت متيس ةفرغلا زيهجت يف رخأتلا لاح يفو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةارابملا قالطنا لبق تالباقملا 2.1.12

 ةارابملا دعبو لبق تاءاقل ءارجإ قوقحلا باحصأ ثبلا تاهجل زوجي راوزلا رابك لخدم ةقطنم .1

 دمتعملاو ددحملا ناكملا يف اهؤارجإ متي نأ ىلع تايصخشلا رابك لخدم يف فويضلا عم

 عامتجالا لالخ اهميمعت متي يتلاو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم

  .ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا لبق نم ةارابملا لبق يقيسنتلا

 ثبلا ةهج قيرط نع ةيسيئرلا ةراشلا نمض نم هضرع متي ةارابملا ةيادب قبسي يذلا ءامحإلا .2

 ةصاخ اريماك دجاوت لاح يف ءامحإلا ريوصت قوقحلا ةبحاص تاونقلل قحي امك ةفيضتسملا

 نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهديدحت متي يتلا قطانملا يف كلذو تقولا كلذ يف تاونقلاب

 .ةيتارامإلا

 قافتالا دعب نيبعاللا قفن يف اريماك لاخدإ ةفيضتسملا ثبلا ةهجل حمسي :نيبعاللا قفن .3

 متي نا بجيو ،توص ليجست نودب ريوصتلا نوكي نأ بجي ثيح ،ةطبارلا نم ةقفاوملاو قبسملا

  .ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعبو ةطبارلل يمالعإلا قسنملا فارشإ تحت ريوصتلا

 ةارابملل ةيسيئرلا تاليجستلاو ةارابملا ءانثأ ثبلا ىوتحم 2.12

 ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلا ةيسيئرلا ةارابملا تاليجست ميدقت ةيلوؤسم جتنملا لمحتي 1.2.12

 تاليجستو )ءطبلا ةقئاف ةكرحلا ةلماش( ةداعإلا تاليجست عيمج كلذ يف امب ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ةبولطملا طورشلاب ةلوزعملا اريماكلا

 يف جتنملا لبق نم هجاتنإ مت ةارابملل بناوجلا ددعتم ليجست اهنأب ةيسيئرلا تاليجستلا فرعُت 2.2.12

 سمخ دعب يهتنيو ىصقأ دحك ةقيقد 30 ـب ةارابملا لبق ليجستلا أدبيو ،يجراخلا ثبلا ةبرع

 ةارابملا دعب ةيفحصلا تارمتؤملا ثب ةياهن دعبو بناوجلا ةددعتم دهاشملا لقن ةياهن نم قئاقد

 .ةطبارلاب ةصاخلا تابلطتملا بسحب

 لمحتت نأ ىلع ماظنلا اذه مادختساب ةيدنألل حامسلاو ،تايرابملا ةفشرأب صاخ ماظن ريفوت متيس 3.2.12

 .رمألا مزل لاح يف همادختسا فيلاكت ةيدنألا
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 تايرابملا مايأ قاطن جراخ / مسوملا لالخ ىوتحملا 3.12

 )اموركلا ريوصت( قرفلا تاليكشتب صاخلا ريوصتلا 1.3.12

 هلاسرا متي فوس يذلا جذومنلا بسحب نيبعاللا عيمجل اموركلا ريوصت ميدقتب يدان لك مزتلي .1

 هليجست روف بعاللاب ةصاخلا تاطقللا ميلست متي نأ ىلع ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم

 لاح يفو ،ةيمسرلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم نم ةيا يف ةكراشملا لبقو يمسر لكشب

 .ةدوجلا طبض ةمارغ قيبطت متي فوس بولطملا جذومنلا ميلست مدع

2. .  

 :يلي امك نيبردملاو نيبعاللا عم ةينويزفلتلا تالباقملا 2.3.12

 كلذو قيرفلا يرادإ دحأو لوألا قيرفلا بردمو نيبعال ةثالث بلط قوقحلا باحصأ تاونقلل قحي .1

 ةرشع سمخ ةدم ىندأ دحكو ريوصتل لاجم ءاطعإب ةيدنألا مزتلت امك ،ةانقلل تالباقم لمعل

 ضرغل كلذو لداع لكشب ةيدنألا نيب تايطغتلا عيزوت متي ثيحب ا¦يعوبسأ تابيردتلا نم ةقيقد

 .ةينويزفلتلا تالجملا جمارب

 كلذو قيرفلا يرادإ دحأو لوألا قيرفلا بردمو نيبعال ةثالث بلط قوقحلا باحصأ تاونقلل قحي .2

 روضحب ةيدنألا مزتلت امك ،ءاوهلا ىلع ةرشابم لقني ةعاس ةدمل ينويزفلت جمانرب روضحل

 يذلا ناكملا يف وأ ةانقلا يف ةصاخلا تاهويدتسالا يف ءاوس تايطغتلا هذهل يدانلا يلثمم

 .ةطبارلا قيرط نع تايطغتلا كلتل ةيرهش لوادج لاسرإ متيس ثيح ،اًبسانم يدانلا هاري

 ةطبارب ةصاخلا ةينويزفلتلا تالباقملل ىندأ دحك بردملاو نيبعال 3 ددع ريفوتب ةيدنألا مزتلت .3

 نع هالعا تالباقملا بلط متيو ،نيددحم نيبعال بلط ةطبارلل قحي ثيح، ةيتارامإلا نيفرتحملا

 قيبطت متي فوس نيبولطملا نيبعاللا ريفوت مدع لاح يفو يدانلل هلاسرإ متي جذومن قيرط

 .ةدوجلا طبض تامارغ

4.  

 تالمحلا جاتنإو ريوصتل كلذو مهيبردمو ةيدنألا يبعال بلط قوقحلا باحصأ تاونقلل قحي .5

 .ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملل ةيجيورتلا

 ةليط رهش لك يف ىندأ دحك ةينويزفلتلا تالباقملل نيبعال 3 ددع ريفوتب ةيدنألا مزتلت .6

 نيبعال بلط تاونقلل قحي ثيحب ،قوقحلا باحصأ تاونقلا نم ةانق لكل يوركلا مسوملا

 لبق نم ةبولطملا ةمئاقلا نمض نم دحاو بعال ىندأ دح ريفوت يدانلا نمضي نأ ىلع ،نينيعم

 نيب ريودتلا ىلع لمعلا متي نأ ىلع مهرايتخا يدانلل قحيف نيرخآلا نيبعاللا صخي امبو ،ةانقلا

 يف نيبعاللا نم نكمم ردق ربكأ راهظإ ىلع لمعلا نمضي امب رهش لك يف نيرخآلا نيبعاللا

 .ةقيقد 30-15 نيب ام تالباقملل ةينمزلا ةدملا نوكت نأ ىلع ،تايطغتلا

 نم هعيقوت يدانلا ىلع ثيح ،ةطبارلا ةطساوب يدانلل هلاسرإ متي جذومن قيرط نع هالعا تالباقملا نوكت"

 نم ءاهتنالا روف ةطبارلل هلاسرإو تاونقلا وأ ةانقلا لبق نم تالباقملا ةماقإ نع لوؤسملا صخشلا لبق

 ."تالباقملا كلت
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 ةصاخ ةلباقمل كلذو ،لوألا قيرفلا بردم – ينفلا ريدملا عم ةصاخ ةلباقم ريفوتب ةيدنألا مزتلت .7

 رهشأ 3 لك ىندأ دحك ةدحاو ةرم ةلباقملا ريفوت متي ثيح ،قوقحلا باحصأ تاونقلا نم لك عم

 ةينمزلا ةدملا نوكت نأ ىلع قوقحلا باحصأ تاونقلا نم ةانق لكل يوركلا مسوملا نم

 .ةقيقد 30-15 نيب ام تالباقملل

 .ةدوجلا طبض تامارغ ضرف متيس هالعأ دونبلاب مازتلالا مدع لاح يف .8

 ةيمسرلا تابيردتلا 3.3.12

 :يلاتلا بسح قيرفلل يمسرلا بيردتلا روضح مالعإلا لئاسول قحي

 مازتلالا متي نأ ىلع ،ةلماك ةيبيردتلا ةصحلا روضح مالعإلا لئاسو عيمجل قحي :حوتفملا بيردتلا .1

 ،يمالعإلا زكرملا ،نييمالعإلا ةصنم :نويفحصلا( تايرابملا يف مهل ةصصخملا نكامألاب

 ثبلا ةهج ولسارم ،)يمالعإلا زكرملا ،ةينالعإلا تاحوللا فلخ :نوروصملا / ةطلتخملا ةقطنملا

 ةقطنملا ،يمالعإلا زكرملا ،نييمالعإلا ةصنم ،بعلملا ضرأ :قوقحلل ةكلاملا تاونقلاو

 .)ةطلتخملا

 لاح يف ةيبيردتلا ةصحلا نم ىلوألا ةقيقد 15ـلا روضح مالعإلا لئاسول قحي :قلغملا بيردتلا .2

 .بيردتلا قلغ قيرفلا ررق

 ناكمو ديعاومب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو قوقحلا ةبحاص تاونقلا غالبإب يدانلا مزتلي .3

 يفو ةقلغم مأ ةحوتفم تابيردتلا تناك اذإ ام ديكأتلا عم ،ةيرهش لوادج يف تابيردتلا ةماقإ

 ،مهل ةصصخملا ةينمزلا ةرتفلا يف دجاوتلا يف مالعإلا لئاسول حامسلاب يدانلا مازتلا مدع لاح

 ةبحاص تاونقلا عنم صخي امبو ،ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةيلام ةمارغ قيبطت متيس

 .ةرشابم طابضنالا ةنجلل ةلأسملا ل وحُت تابيردتلا روضح نم قوقحلا
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 سداسلا لصفلا

 قفارملا مادختساو لوخدلا تاءارجإ- )13( ةداملا

 ةيمسرلا ناصمقلاو لوخدلا تاقاطب 1.13

  دامتعالا ةحئال بسح ،ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا مقطأب ةصاخلا ناصمقلا ليصافت .1

 ةيمالعإلا تاسسؤملا نم درف لك لصحي ،دامتعالا تاقاطب عم مسوملا ةيادب يف ناصمقلا عيزوت متي .2

 يف ،مزل نإ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم عيمج يف همادختسال دحاو صيمق ىلع ةدمتعملا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإ ةينعملا ةهجلا ىلع بجي ،صيمقلا نادقف لاح

 اهردق ةيلام ةمارغ عفد عئاضلا هصيمق نع ًالدب اًصيمق بلطي يذلا  صخشلا ىلع نيعتيو ،اًروف كلذب

 هتراعإ كلذ يف امب صيمقلا مادختسا ءيسي ثبلا وأ يمقرلا مالعإلا مقاوط نم درف يأ ،مهرد 200

 .صيمقلاو دامتعالا ةقاطب بحس ىلإ ضرعتيس ،مادختسا ءوس وأ قرخ تالاح يأ وأ رخآ صخشل

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت ،ةفيضتسملا ثبلا تاهج / ةهجب قلعتي اميف .3

 هرودب موقيل ثبلا تاهج / ةهج ىدل ةيسيئرلا لاصتالا ةهج ىلإ ناصمقلا نم نيعم ددع ميلستب

 .ثبلا مقطأ ىلع ناصمقلا عيزوتب

4.  

  )14( ةداملا

 مسوملا ةيادب لبق ثبلا تاهجب ةصاخلا قفارملا ةعرق 1.14

 بعالملا يف قفارملا عيزوتلو قوقحلا باحصأ تاونقلا عم قافتالا متي قوقحلا و تايولوألا يواست لاح يف 2.14

 كلت نع نيلثمم روضحب ةعرقلا متت ثيح مسوملا ةيادب لبق قفارملاب ةصاخ ةعرق ءارجإ ىلع لداع لكشب

 ىلع عزوت يتلا ةدناسملا تافلملا لالخ نمو يعوبسأ لكشبو متي ثيح ،ةطبارلا فارشإ تحتو تاونقلا

 ةعرق جئاتن نالعإ دعب ةعرقلا ديدحت متي ،تايرابملا بسحبو قفارملا عيزوتب مهغالبإ نيمالعإلا نيقسنملا

 .قوقحلاو تايولوألا بسحب وأ ،يضايرلا مسوملا

 ثبلا تاهجب ةصاخلا ةزهجألل ةلازإلاو ءانبلا ةطخ 3.14

 ططخلا ةمئالمل بعالملا زيهجتو تاهويدتسالل صاخلا ءانبلا ةيئزج ديدحتلابو ةيجاتنإلا ططخلا صخي امب

 ةماقإ تقو نم عوبسأ دعوم لبق ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا مسق عم لصاوتلاب كلذ متي ةيجاتنإلا

 ةيجاتنإلا ططخلا ميمعت متيو اًقبسم كلذل ةمزاللا تاهجلا عم قيسنتلا ىلع لمعلا متي ثيح تاهويدتسالا

 ةطخ لمع متي امك ،بيكرتو ءانب نم ،بعالملا يف لمعلا قرف تامهم ليهست ىلع لمعلل ةيدنألا عم

 .صوصخلاب اًقبسم يدانلا عم قيسنتلا متيو جاتنإلا ةطخ نمض نم تاهويدتسالا و تادعملا ةلازإل

 ةارابملا جاتنإو ريضحتلاب صاخلا لمعلا تاقوأو ةارابملا مويب ةصاخلا تاءارجإلا 4.14

 يتلا ةطخلاو ينمزلا لودجلاو جاتنإلا ططخ بسحبو تايرابملا نيب فلتخت لحارم ةدع ىلع جاتنإلا ةيلمع متت

 :هاندأ ينمزلا لودجلا بسحبو ،ةطبارلا قيرط نع نيمالعإلا نيقسنملاو ةيدنألا ىلع اًيعوبسأ اهميمعت متي

  ةارابملا موي ىتح اهيلع لمعلا رمتسيو ةارابملا دعوم نم مايأ ٣ لبق ةيئاوهلا تاريماكلا بيكرت ءدب .1
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 اهفافطصا متي ثيح ةارابملا ةيادب نم ىصقأ دحك تاعاس ٥ لبق بعالملا ىلإ لقنلا تابرع لوصو .2

 .ةارابملا نم موي لبق نايحألا ضعب

 .ةارابملا ةيادب لبق نيتعاس ىتح رمتسي ةينفلا براجتلا لمعو بيكرتلا .3

 .ةقيقد ٥٠ب لبق ثبلا ءدب .4

 .ةيعيبطلا فورظلا يف ةارابملا ءاهتنا نم ةقيقد ٦٠ دعب ثبلا ءاهتنا .5

 حيجرتلا تالكرو ةيفاضإلا طاوشألا ءاهتنا نم ةقيقد ٦٠ ـب دعب ثبلا يهتني ةيفاضإ طاوشأ كانه لاح يف .6

 .ةياهنلا ةرفاصو

  ةروظحملا قطانملا 5.14

 ،اهئاهتنا دعب وأ اهئانثأ وأ ةارابملا لبق بعللا ناديم ىلإ لوخدلاب ةيمالعإ ةليسو يأل حامسلا متي نل .1

 اريماك يأو اهل ددحملا تقولا يف ةلومحملا ةفيضتسملا ثبلا ةهج اريماك الإ كلذ نم ىنثتسي الو

 .حيرصت ىلع ةلصاح قوقحلا باحصأ صخت

 نيروصملل الإ ريهامجلا تاجردمو بعلملا دودح نيب ةدوجوملا ةقطنملا ىلإ اريماك يأ لوخدب حمسي ال .2

 ةطبارب صاخلا يمالعإلا قسنملا عم قيسنتلاب ةفيضتسملا ثبلا ةهج يفظوم وأ نيدمتعملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 قفن ىلإ لوخدلاب قوقحلا باحصأ تاونقلا يلثمم نم لثمم يأل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال .3

 ءانثتساب ،اهئاهتنا دعب وأ اهئانثأ وأ ةارابملا لبق ةيمسرلا قطانملاو نيبعاللا سبالم فرغو نيبعاللا

 بعلملل نيبعاللا لوخد دنع نيبعاللا قفن يف اهل حرصملا ةفيضتسملا ثبلا ةهجل ةعباتلا تاريماكلا

 .توصلل ليجست ىلع اريماكلا لمشت ال ثيحب ةارابملا ءدب لبق

 تاقوألا نم تقو يأ يف حامسلا زوجي الو ،نيلوؤسملاو نيبعاللا ىلع ةينفلا ةقطنملا لوخد رصتقي .4

 ةقطنملا مامأ وأ لخاد روصم يأ وأ اريماك لماح وأ اريماك يأ دوجوب )اهئاهتنا دعب وأ ةارابملا لبق(

 .ةينفلا

 ةدناسملا تافلملا 6.14

 دحك مايأ 3 لبق ةيجاتنإلا اهططخ نع ةلماكلا تامولعملا ريفوت ةفيضتسملا ثبلا ةهج ىلع بجي .1

 .ينمزلا لسلستلاو تايلمعلا ءاردمو تاريماكلا ططخم لمشتو ةلوجلا قالطنا نم ىصقأ

 ىصقأ دحك مايأ 3 لبق اهتيطغتب ةصاخلا تامولعملا ةفاك ميدقت قوقحلا باحصأ تاونقلا ىلع بجي .2

 تاونقلاو ةارابملا بعلم نم ويدتسا دوجو لاح يف تاهويدتسالاو نيلسارملاو نيقلعملا لمشتو

 .ىرخأ تاطاشن ة يأو تايرابملل ةلقانلا

 ططخو تايرابملا جاتنإب ةقلعتملا تامولعملا عيمج لاسرإب ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا مسق موقي .3

 نيقسنملا ىلع اهميمعتل كلذو ةدناسملا تافلملا لالخ نم قوقحلا باحصأ تاونقلل ةيطغتلا

 .)4و 3 و 2( مقر قحلملا يف ةدناسملا تافلملا جذامن( .نييمالعإلا

 تايرابملا لبق يريضحتلا عامتجالا 7.14
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 يف ةفيضتسملا ثبلا ةهج تايلمع ريدم دوجو نم دكأتلا ةطبارلل يمالعإلا قسنملا ىلع نيعتي .1

 .ةارابملا ريرقت يف كلذ دييقت بجي هروضح مدع لاح يفو ةارابملا لبق يريضحتلا عامتجالا

 قرفلل ةيمسرلا سبالملا 8.14

 متي امك تايرابملا قالطنا نم مايأ ٤ لبق ةارابم ة يأ يف ةكراشملا قرفلل يمسرلا سابللا دامتعا متي .1

 ة يأ كانه تناك لاح يف اهيلع ةقفاوملا روف ةفيضتسملا ثبلا ةهج عم ةطبارلا لبق نم اهتكراشم

 ىلع اًفطع نأشلا اذهب رظنلا ةداعإل ةينفلا ةنجّلل اهلاسرإ متي تاظحالم دوجو لاح يفو ،تاظحالم

 .ةفيضتسملا ثبلا ةهج تاظحالم

 يمالعإلا قسنملا لبق نم ةارابملاب صاخلا ينمزلا لسلستلا عيزوت 9.14

 ثبلا تايلمع ريدمل ةارابملل ينمزلا لسلستلا نم ةخسن ريفوت يمالعإلا قسنملا ىلع نيعتي .1

 صاخلا جاتنإلا لوؤسمل ةخسن ريفوت بجي امك ةارابملا لبق يريضحتلا عامتجالا يف ينويزفلتلا

 .ةارابملا بعلم يف ويدتسا دوجو لاح يف تاهويدتسالاب

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا قفارملا دقفت تالوج- )15( ةداملا

 ةصاخلا قفارملل ةيدقفت ةلوج لمعب ةارابملا نم دحاو موي لبقو يدانلاب صاخلا يمالعإلا قسنملا مزتلي 1.15

 غالبإ بجي تاظحالم ةّيأ كانه لاح يفو ققحتلا ةرامتسا ءلمب موقي نأ ىلع ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب

 نم نيعملا مالعإلا لوؤسمل ةرامتسالا ميلست متي نأ بجيو هيلعو ،نأشلا اذهب ةيتارامإلا نيفرحتملا ةطبار

 .ةارابملا موي ةطبارلا لبق

 قسنملا عم ةيدقفت ةلوج لمع نم دكأتلا ةارابملا موي ةطبارلاب صاخلا يمالعإلا قسنملا ىلع نيعتي 2.15

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلاب ةصاخلا قفارملا عيمج يف ينويزفلتلا ثبلا تايلمع ريدمو يدانلل يمالعإلا

 .تاظحالملا دصرو قفارملا عيمج ةيزهاج نم ققحتلاو

 ةصاخلا تاليجستلا لاصيإ نم دكأتلا يمالعإلا قسنملا ىلع بجي- :تايرابملاب ةصاخلا تاليجستلا مالتسا 3.15

 غالبإ هيلع بترتي امك ،اًقبسم اهيلع قفتملا عقاوملا بسح ةارابملا ءاهتنا نم ةعاس 24 لالخ تايرابملاب

 .تاليجستلا هذه ميلست ناكم نع ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا مسق

 نييساسألا نيبعاللا ةمئاق- )16( ةداملا

 ةارابملا بقارم نم اهدامتعا درجمب ،ةارابملل نييساسألا نيبعاللا ةمئاق عيزوت نامض فيضملا يدانلا مزتلي 1.16

 :يلاتلا بيترتلا بسح ،ةقيقد )60( نوتس اهاصقأ ةدم يف ةارابملا قالطنا لبقو

 .)كيفارجلا ،ينويزفلتلا لقنلا تابرع عقوم ،ويدوتسالا ،قيلعتلا نكامأ( نويزفلتلا .1
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 عباسلا لصفلا

 دعاسملا مكحلا ةينقت تابلطتم- )17( ةداملا

 نيبعاللا قفن نم برقلاب زكرمتملاو ويديفلا مكح ةينقت مقاطل ددحملا عقوملا وهو "ويديفلا مكح عقوم 1.17

 ةرك داحتا نم دمتعملاو ويديفلا مكح ةينقتب صاخلا زاهجلاو ةلواط نع ةرابع وهو ،ةينفلا ةقطنملا يف

 .مدقلا

 ،ىمرملا طخ فشك ديدحتلابو دعاسملا ويديفلا مكح ةينقتب ةصاخ تاريماك "ىمرملا طخ فشك تاريماك" 2.17

 رتم ٢.٥ قمعبو ضرع رتم ٢.٥ ةحاسمب زازتهالل ةلباق ريغ ةصاخ تاصنم ىلع تاريماكلا كلت بصنت ثيح

 للستلا تاريماكل ٍواسم عافتراب تاجردملا نيب ءاوس ىمرملا طخ ىلع تاصنملا هذه فصتنم نوكي ثيحب

 .اًعافترا رثكأ وأ

 - :يلي امك يهو دعاسملا ويديفلا مكح ةينقت تابلطتم 3.17

 ٢*٦ ةحاسمب ةفرغلا هذه نوكت ثيح ،ينويزفلتلا لقنلا تابرع ةقطنم يف ويديفلا ماكحل ةنيباك ريفوت .1

 .ةكرحتم يسارك ٤ ـل ةحاسمل ةفاضإلاب ضرع تاشاش عم ةلواطل عستت ثيح ،رتم

 .بعلملا يف ةحاسلا مكحب ةصاخلا تالاحلا ضرع ةشاشل نيبعاللا رمم لخاد وأ بناجب ةحاسم ريفوت .2

 .لقنلا تابرع ةقطنم يف )amp( )3phase 32( )2( ددع ءابرهك سباوق ريفوت .3

 .نيبعاللا قفن دنع )4( ددع ءابرهك سباوق ريفوت .4

 ةليط طخلا روهظ نمضي عافترا ىلعو رتم ٢.٥ * ٢.٥ ةحاسمب ىمرملا طخ تاريماك عقاوم ريفوت .5

 .تقولا
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 نماثلا لصفلا

  تايحالصلاو تافيرعتلا- يدانلل ةيمسرلا مالعإلا لئاسو- )18( ةداملا

  :يدانلل ةيمسرلا مالعإلا لئاسو وه يلي ام ربتعي ةحئاللا هذه ضارغأل 1.18

 ،ةيمسرلا ةينويزفلتلا ةانقلا .1

 ،ةيمسرلا تاقيبطتلاو ينورتكلإلا عقوملا ةحفص .2

 ،ةيمسرلا يعامتجالا لصاوتلا تاصنم .3

 ةيمالعالا قوقحلل يعامجلا عيبلا ةميق مارتحا ،اهب ةصاخلا ةيمسرلا مالعإلا لئاسو ربع ةيدنألا ىلع بجي 2.18

 تاطقل مادختسا نوكي .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تايلوؤسم تحت جردنت يتلاو ةيعمسلاو ةيئرملا

 ظافحلل ةنيعم طباوضب هالعأ ًاددحم ةروكذملا مالعإلا لئاسو يف ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم

  :طباوضلا هذه ليصافت يلي اميف .اهتميق لع

  ةارابملا تاطقل 3.18

 نيقيرفلا لوخد ةظحل ذنم ذخؤت تاطقل ةيأ ىلإ "ةارابملا تاطقل" حلطصم ريشي ،ةحئاللا هذه ضارغأل .1

 ليدبت فرغ قفن نيبعاللا لوخد ةظحل ىتحو طوش لك ةيادب لبق بعلملا ضرأ ىلإ نيبعاللا قفن ربع

 رابك ةصنم ريوصت فيرعتلا اذه نم ىنثتسي .ةارابملا طاوشأ نم طوش لك ءاهتنا دعب سبالملا

  .ةرتفلا هذه لالخ ةيميظنتلا تاريضحتلاو نيقيرفلا يتكدو تايصخشلا

  ةارابملا تاطقل مادختسا 4.18

 نإ .قوقحلا باحصأ لبق نم تاطقللا هذهل حيحصلا مادختسالا ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار فرشت .1

  .ةيمالعالا قوقحلل ةيلكلا ةميقلا ضفخي ةيدنالا لبق نم تاطقللا هذهل حيحصلا ريغ مادختسالا

 ةكرش لالخ نم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهرفوت يتلا كلت ادع اميف تاطقل ةيأ مادختسا زوجي ال .2

  .تاقوألا عيمج يف ةقباسملل يمسرلا راعشلل مادختسا يأ كلذ لمشيو ،ةدمتعملا جاتنالا

 يه تاطقللا هذه نوكت الأ ىلع يدانلا ريوصت نم ىرخأ تاطقل عم تاطقللا هذه جمد ةيدنألل زوجي .3

  .تايرابملل تاطقل

 تاطقل يأ مدختسا يدان يأ قحب ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج ذاختا يمقرلا ثبلا قوقح باحصأل قحي .4

  .حئاولل فلاخم لكشب

   :ةارابملا تاطقل ليجست 5.18

 اهعم دقاعتي جاتنإ تاكرش لبق نم وأ يدانلاب ةصاخلا مالعإلا لئاسو لبق نم ةارابملا ريوصت زوجي ال .1

 ىلإ ةينورتكلإ ةلاسر لاسرإب كلذو ءانثتسا بلط يدانلل زوجي هنأ الإ ،يدانلا

broadcast@agleague.ae اذهل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار هيمست ينورتكلإ ديرب ناونع يأ وأ 

 يفو ،ريوصتلا بلط بابسأ ريربت يدانلا ىلع بجي .ىصقأ دحك ريوصتلا دعوم نم عوبسأ لبق ضرغلا

 تاحيرصتلا ذخأو ةدح ىلع ةلاح لك ةسارد دعب بلطلا ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم لاح

 ديوزت يدانلا ىلع بجي امك ،ةارابملا ريوصتب لوخملا فرطلا ةطبارلا ددحت ،قوقحلا باحصأ نم ةمزاللا

  .يفاضإ ردصمك ةروصملا تاطقللاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

  ىوتحملا 6.18
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 broadcast@agleague.ae ىلإ ثلاث فرط نم مهلصت دق ريوصت تابلط ةيأ لاسرإ ةيدنألا ىلع بجي .1

 ثبلا ةرادإ ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نوكت .ضرغلا هذهل ةطبارلا هيمست ينورتكلإ ديرب ناونع يا وأ

 رطخت ،ريوصتلا بلط ىلع ةقفاوملا لاح يف .تابلطلا هذه ةرادإ نع ةلوؤسم ينويزفلتلا جاتنإلاو

 ًاقفو يرصبلا يعمسلا ىوتحملا مادختسا طورشب مازتلالا ةيدنألا نم بلطيو كلذب ةيدنألا ةطبارلا

  .ةحئاللا هذه يف ةدراولا طورشلل

  ةارابم ريوصت بلط 7.18

 كلذو ،ًارصح تايرابملا ليلحت ضرغب ةارابملا تاطقل مادختسال اهيف يدانلا جاتحي يتلا تالاحلل ةبسنلاب .1

 ،اهقيرف يبعال ىلع تابوقع ضرف ببسب ةيضايرلا ةيميكحتلا تائيهلا ىلإ ضارتعا وأ ىوعد ميدقتل

 يذلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلإ وأ broadcast@agleague.ae  ىلإ بلطلا لاسرإ يدانلا ىلع بجي

 ،رمألا مزل اذإ ،اهضرع ضارغأل ًارصح تاطقللا مادختساب يدانلا دهعتيو ،ضرغلا اذهل ةطبارلا هيمست

  .ةلصلا تاذ ةيميكحتلا ةئيهلا ىلإ

 ىلإ بلطلا لاسرإ ،ىرخأ ضارغأ ةيأل ةارابملا تاطقل مادختسال جاتحي رخآ فرط يأ وأ ةيدنألا ىلع بجي .2

broadcast@agleague.ae ركذ عم ،ضرغلا اذهل ةطبارلا هيمست يذلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع وأ 

 مادختسا بلط ىلع ًايئانثتسا ةطبارلا تقفاو اذإ .ةدح ىلع ةلاح لك يف ةطبارلا رظنتسو ،بلطلا ببس

 ذخألا دعب ،رشنلاو مادختسالا لبق اهدامتعال ةطبارلا ىلإ ةيئاهنلا تاطقللا ميدقت بجي ،ةارابملا تاطقل

  .تايرابملا تاطقل مادختسا طورش صوصخب ةحئاللا هذه يف ةدراولا ماكحألاب مازتلالا رابتعالاب

  تايرابملل ينويزفلتلا ثبلا- )19(ةداملا

  :يلي ام ىلع لوصحلا يدانلل قحي ،هضرأ ىلع يدانلا تايرابمب قلعتي اميف 1.19

 اهكلمي يتلا ةيمالعإلا قوقحلا قفاوي ام بسحب ةارابملا موي ءاهتنا دعب ةارابملل لجسملا ثبلا .1

 .ةيمالعإلا قوقحلا باحصأ

 ةيضايرلا ةيلاعفلا اهيف ماقت يتلا ةأشنملا قاطن نمض ةيلاعفلا كلتل رشابملا ينويزفلتلا ثبلا ةراشإ .2

 .بعلملا دودح لخاد تاشاشلا ىلع قلغملا ماظنلا ربع ثبلاب صاخلا مادختسالل ،ةلصلا تاذ

 ثبلا ةهج ربع ثبلا ناك اذإ الإ ،ةصاخ نكامأ وأ ةماعلل ةارابملاب صاخلا ريوصتلا ثب يدانلل زوجي ال 2.19

 ريغ تاداتسا يف ةقالمع تاشاش ىلع ةارابملل ةينويزفلتلا تاطقللا ثب وأ ضرع زوجي الو ةفيضتسملا

  .ةديقم ىوتحملا ثب قوقح اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف ةارابملا هيلع ماقت يذلا داتسالا

  ةيمسرلا ةينويزفلتلا ةانقلا 3.19

 يتلاو ،اهب ةصاخلا عيزوتلاو ريرحتلا تابلطتم كلتمت يتلا كلت يه ةيمسرلا ةينويزفلتلا تاونقلا نوكت .1

  .يموي لكشب ثبت يتلاو يدانلاب ةصاخلا ةيضايرلا ةطشنألا ضارغأل ةيجهنم ةروصب مدختست

 مهل زوجيو ،ةارابملا ءاهتنا دعب يدانلا تايرابم نم ةيناث ١٢٠ اهتدم تاطقلب تاونقلا هذه ديوزت متي .2

 .ةيمالعإلا قوقحلا باحصأل ةيرصحلا ةينمزلا ةدملا قفاوي امب تاطقللا كلت ضرع

  ةيكذلا ةزهجألا تاقيبطتو ةيمسرلا ةينورتكلإلا عقاوملا 4.19
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 كلت ةيامحل كلذو ،ةيمسرلا يدانلا تاقيبطتو ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع الإ تاطقللا مادختسا زوجي ال .1

  .ىرخأ فارطأ لبق نم ليمحتلا وأ مادختسالا نم تاطقللا

 تاطقللا كلت مادختسا زوجيو ،يدانلا تايرابم نم ةيناث ١٢٠ اهتدم تاطقلب ةيمسرلا تاونقلا ديوزت متي .2

 ةطبار نيب قافتالا دعب .يضايرلا مسوملا ةياهن ىتح ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهرفوت يتلا

  ،قوقحلا باحصأو ةيدنألاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 تادهاشملل وأ تاداتسالا يف يريهامجلا روضحلل جيورتلل تايرابملا نم عطاقم مادختسا زوجي .3

  .ةينويزفلتلا

 .ةيدنألل حوتفملا ىوتحملا 5.19

 ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهرفوت يتلا تاطقللا مادختسا زوجي :يعامتجالا لصاوتلا تاصنم .1

 ،قوقحلا باحصأل ةيرصحلا ةدم ءاهتنا دعب يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل ةيمسرلا تاحفصلا

 ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهيلإ راشملا تاطقللا ىلإ طبارلا نمضتت تاروشنم وأ تاديرغت رشن زوجي هنأ الإ

 يدانلا دارأ لاح يف ةطبارلاو ةيمسرلا قوقحلا باحصأ تاحفصو تاصنم لالخ نمو يدانلل يمسرلا

   .ةيرصحلا ةدم ءاهتنا لبق تاطقللا رشن

 ،بوكسريب ىلع وأ تاقيبطت ةيأ وأ يعامتجا لصاوت تاصنم ةيأ ىلع ةارابملا تاطقل مادختساب حمسي ال .2

 ةلوخم ريغ تناك اذإ ،ةهباشم ىرخأ تاقيبطت ةيأ وأ ،كوبسيف ربع رشابملا ثبلا ،مارجتسنإ صصق

 تاقيبطت وأ ينورتكلإلا اهعقوم لالخ نم كلذ ناك ًءاوس ةارابملا تاطقل جاتنا ةداعإ وأ/و ليجستلاب

  .ىرخأ ةيمقر ةئيب ةيأ وأ ةيكذلا ةزهجألا

 بجي ،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع ثبت وأ رشنت يتلاو ةارابملا تاطقل ادع اميف تاطقلل ةبسنلاب .3

 مادختسا نأ زوجي الو ،يدانلل ةدمتعملا ةيمسرلا مالعإلا لئاسو لبق نم تاطقللا كلت ريوصت متي نأ

  .ضارغألا هذهل ةارابملل لجسملا ريوصتلا

 لاح يف .قوقحلا باحصأ عم دوقعلا ةحونمملا تايحالصلل ًاقفو يدانلل حاتملا ىوتحملا عفر متيس .4

 يدانلل زوجي ،ةيرصح ريغ قوقح تاذ ةيجيورت ويديف عطاقم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تمدختسا

  .هب ةصاخلا ةيمسرلا مالعإلا لئاسو ىلع تاطقللا كلت مادختسا تاطقللا هذه يف هيلإ راشملا
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 ةماع ماكحأ- رشع يداحلا لصفلا

 ةيبيدأتلا تاءارجإلا .1

 حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا حئاولل اقفو ةيفانئتسالاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا عم لماعتلا متي 1.51

  ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو

 اهيدل ناك وأ/و - تاكاهتنا يأ ثودح يف تباترا اذإ قيقحت حتف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي 2.51

 نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل – كلذب ملع

 ةيتارامإلا

 يأ ثودح ةلاح يف ةيبيدأت تاءارجإ ضرف مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةعباتلا طابضنالا ةنجلل زوجي 3.51

 نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل تاكاهتنا

 .ةيتارامإلا

 ةصاخ ماكحأ .2

 مسوم ةيادب نم ًارابتعإ ةحئاللا هذه يرستو ًايغال ةحئاللا هذه فلاخي قباس رارق وأ ةحئال يأ يف دري مكح لك ربتعي

 .يساسألا ماظنلا ماكحا قبطت ةطبارلل يساسألا ماظنلا عم ضراعت يأ لاح يف هنأ الإ ،2021-2022

 ال ًاءزج ةلودلا يف ةينعملا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلاو هتاليدعتو دمتعملا تايرابملا تايلمع لوكوتورب ربتعي

 .هعم ذفنيو أرقي ةحئاللا هذه نم أزجتي

 :ضيوعتلاو ةيلوؤسملا- )21( ةداملا

 ءالمع وأ ءاطسو ةفصب اولمعيل ةثلاث فارطأ نييعتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت دق 1.21

 يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تامازتلا قيبطتب قلعتي اميف تامدخ يدوزم وأ /و اهنع ةباينلاب

 .حئاوللا

 فالخلا ءوشن لاح يف تايلوؤسملا لماك نم اهسفن ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىفعت 2.21

 فرطأ ةيأو هءالمع وأ هيلثممو هيفظومو هيلوؤسمو هيبعال نم يأ وأ يدانلا نيب دوقعلا ىلع

 ثبلا تاهجو مهمقطأ يجتنمو مهيدرومو مهتاعر ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،نمضتي امب( ةثلاث

 نيفرتحملا ةطبارل حئاول ةيأ وأ/و حئاوللا هذه طورش ساسأ ىلع )مهيبعالو مهئالمعو مهيدل

 .اهبجومب صاخشألا ءالؤه تامازتلاو ةيتارامإلا

 اهئاكرشو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيامحو ضيوعتو نع عافدلاب يدان لك مزتلي 3.21

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةباينلاب وأ /و تامدخ درومك لمعت ةثلاث فارطأ ةيأ وأ/و نييراجتلا

 نييفاضإلا مهيدل نيلماعلاو مهئالمعو مهيلثممو مهيفظومو مهءاردمو مهيلوؤسم ةفاكو
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 وأ تامارغ وأ تاءارجإ وأ تابلاطم وأ تابوقع وأ لاطعأ وأ تاراسخ وأ تامازتلا وأ تايلوؤسم ةيأ نم

 ىلإ دوعت وأ تأشن وأ ةجتان تناك ةعيبط ةيأ نم )ةلوقعملا ةيئاضقلا تاقفنلا اهيف امب( تاقفن

 حئاوللا هذهب هءالمع وأ هيلثمم وأ هيفظوم وأ هيلوؤسم وأ هيبعال نم يأ وأ يدانلا مازتلا مدع

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعبات ىرخأ حئاول يأ وأ/و

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا- )22( ةداملا 

 ربتعتو ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا نأشب ةمزاللا تارارقلا ذاختا  ةرادإلا سلجمل قحي 1.22

 وا ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم

 .ةيميكحتلا

 هذه لثم ربتعتو ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 2.22

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا

 صخشلا وا/و قيرفلا وا/و يدانلا ىلع ةبوقع عاقيإ متيس ةحئاللا هذه دونب نم دنب يأ ةفلاخم لاح يف 3.22

 طبض تامارغ ةمئاق يف اهيلع صوصنم ريغلا تافلاخملا ةلاحإ متيو ةدوجلا طبض تامارغل اقفو فلاخملا

 .مدقلا ةركل يتارامالا داحتالا يف طابضنالا ةنجل ىلا ةدوجلا

 دامتعالاو قيدصتلا- )23( ةداملا

 لبق نم اهيلع قيدصتلاو اهدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةحئاللا هذه دادعإ مت 23.1

 .30/06/2022 خيرات نم ًارابتعا اهب لمعلا متيو ةطبارلا ةرادإ سلجم
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 ةفيضتسملا ثبلا ةهج/ ةينقتلا جاتنإلا تابلطتم- )1( مقر قحلم

 

3. MAIN TECHNICAL REQUIREMENTS 

• Source production on HD 1080i/50 and aspect ratio 16:9 to the end of the broadcasting 

chain. 

• Stereo audio (Minimum acceptable)  

• Contribution circuits (B2B) MPEG 4 on 4:2:0 minimum on 9 Mb satellite  

• Distribution circuits (B2C) as needed to guarantee quality for end user 16:9 aspect ratio up 

to the end of the transmission (B2C)  

• 16:9 TV graphics (4:3 safe) 

• A Power generator is required (as back up) in case of failure of the domestic power (stadia 

/ venue). The OB Van will carry a suitable UPS System for the transition period to the 

backup unit and vice versa. The UPS will work maximum for the three main cameras during 

transition time.  

PRODUCTION STANDARDS  
§�All matches must be covered in High Definition (HD 1080i/50) or higher.  

§�In order to produce the highest possible quality viewing experience, all production teams will use shoot-and-protect standards in order 

to ensure that viewers will watch the championship on 16/9 television sets, meaning:  
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Ø�The main action will be framed within the 16/9 action area and framed appropriately.  

Ø�Close-up cameras will also shoot for 16/9 format.  

§�The broadcaster should provide the final mix (dirty feed; with full graphics), the clean feed and the required feeds and recordings by the 

PLC in HD.  

§�All matches Multilateral feeds, should include edited clips for both teams bus arrivals, pre match shoots for the dressing rooms, and fans 

reactions around the stadium Pre match.  

4. CAMERA COVERAGE  

Minimum number of cameras per type 

of competition/ match 

It is understood that this is a minimum 

of cameras required and that the 

appointed Broadcaster will always 

endeavor to enhance coverage with 

further additions and initiatives 

wherever possible. 

Below is the Minimum accepted 

number of cameras per type of 

competition/ match. 

Arabian Gulf Super Cup   
Event  Games  

18 Camera’s  1  

Total Games  1  

Arabian Gulf Cup   
Event  Games  

18 Camera’s  2  

17 Camera’s  1  

13 Camera’s  42  

Total Games  45  

Arabian Gulf U21 League   
Event  Games  

8 Camera’s  25  

13 Camera’s  1  

Total Games  26  
 

  

5. Production camera standards are categorized as per the following:  

§ Full Production Camera Plan with Skycam / other (18)  

§ Full Production Camera Plan without Skycam / other (17)  

§ Standard Production Camera Plan (13)  

§ Under 21 League Camera Plan (8)  
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§ Other Events Camera Plan (Number of cameras according to the venue and the event).  

§ If PLC schedules 4 matches or more at the same match day, such as the last week of the season, the camera plan will be discussed 

and approved upon with the host broadcaster.  

§ All matches should include (1) extra ENG camera with operator for the coverage of the dressing rooms and bus arrivals.  

Plans should follow one of the following camera plans:   
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6. FEED & RECORDINGS FOR PLC  

-PLC requires the receipt of dirty and clean copies of the live feed for any of the produced matches in HD (1080i/50) as soon as reasonably 

practicable following each match. This recording will always include the Press conference recording, Post match RTV slots and the 

Highlights Packages.  

-PLC requires also three low quality format copies from the match dirty feed in a USB drives after each production.  



 

 44 

7. REPLAYS, ISO-CAMS and TV COVERAGE RECORDINGS  

As per the PLC’s TV Coverage standards, all camera feeds are required to be recorded on a REPLAY SERVER BASED DEVICE (“RSBD”) during 

the match.  

§�Beside the Highlights’ Package, at the end of each match the “Iso-Cams” (isolated camera Highlights) best compilation clips / shots have 

to be dumped to a media support devices  

§�Highlights feed, including the post-match press conference, will be delivered to PLC on USB drives x3 immediately after the press 

conference.  

§�If required, PLC to be able to take the highlights packages in real time from the international feed produced from the venue taking this 

feed from satellite (in case of Fiber Contribution Lines a diverted fiber optic circuit has to be allocated) into a designated Media Access 

Production Center.  

 

8. MATCH RUNNING ORDER 

1.29 Full Running Order will be distributed by the PLC maximum 1 week before each 

round. 

2.29 Pre-Match 

3.29 The pre-match segment includes players´ warm-up and additional stadium 

ambience/fans. 

4.29 Pre-match Stand-ups interviews must be 

included in the feed. 

5.29 Match Coverage 

6.29 The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In 

principle the feed starts 5 minutes before kick-off. 

7.29 Half-Time 

8.29 The half-time segment includes a clip compilation (highlights), statistics and 

stadium ambience. 

9.29 Post-Match 

10.29 The post-match includes final score, post-match interviews, general statistics (full 

frame) related to the match itself and ends with a clip compilation (match highlights 

package).  

11.29 Post-match press conference (for both teams coaches) should be included too. 
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9. FEED DESCRIPTION 

12.29 The content will include live pre-match stadium ambience, match coverage plus 

clips compilation, also pre and pos interviews. 

13.29 Pre-Match 

14.29 The pre-match segment includes players´warm-up and additional stadium 

ambience/fans. 

15.29 Presentations, & Interviews are included on the feed. 

16.29 Match Coverage 

17.29 The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In 

principle the feed start 8 minutes before kick-off. 

18.29 Half-Time 

19.29 The half-time segment includes clips compilation, statistics and stadium ambience. 

20.29 Post-Match 

21.29 The post-match includes final score, post-match interviews,general statistics (full 

frame) related to the match itself and ends wtih clips compilation.  

22.29 RUNNING ORDER 

23.29 Pre-match 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

-90min Techical  rehearsal  
  

-60min Crew go to the positons. CCU adjustemnts 
  

-45min VALID TEST TAPE SIGNAL VT 5min 

-40min Pre match Stand up (Abu Dhabi and Dubai sports) 

(During this period all cameras prepare warm up 

playlist) 
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-20.00 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  match apresentation + Wheater  

Graphic 

ID 

00.15 

-18.00 Warm up Dump  EVS 10 min 

-8.00 Extra Atmosphere shots / Crowds / Fans.. etc.  
 

2m 

-6.00 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  match apresentation + Wheater  

Graphic 

ID 

1.00 

-05.45 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  teams classifications 

Graphic 

ID 

00.20 

-05.25 Stadium Live Live 00.15 

 
Warm-up playlist mix teams EVS 02.00 

-04.00 Stadium Live 

Teams walking onto pitch  

Live 01.00 

-03.00 Stadium Live 

Graphic: Team A line-up 

Graphic 

Team A 

00.20 

-02.40 Stadium Live 

Teams line-ups in front of vvip, team handshake( 

pan along players) 

Live 00.30 

-02.00 Stadium Live 

Graphic: Team B line-up 

Graphic 

Team B 

00.20 
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-01.40 Stadium Live 

Coin toss + Referee ID  

Graphic 

Referee ID 

00.20 

-00.20 Stadium Live 

Referee, Players,coach close-ups 

Live 00.20 

00.00 kick off Live 
 

24.29  

25.29 RUNNING ORDER 

26.29 Half-Time 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

-15:00 Stadium Live 

Half-Time whistle/players on pitch 

Live 00.30 

 
Stadium Live wide shot 

Graphic:  half-time score 

Graphic 

score 

00.10 

-13.30 Stadium Live camera 

Graphic:  Match Statistics  

Graphic 00.30 

 
SSM PLAYLIST + Music Evs 01.00 

 
Beauty shot  Live 01.30 

 
EVS - BEST MOMENTS (first Half) Evs 5 min 

 
Beauty Shot  Live 

 



 

 48 

-01.30 Stadium Live wide shot 

Graphic:  half-time score 

Graphic 

score 

00.30 

-01.00 Stadium Live 

Players on pitch 

Live 01.00 

00.00 Stadium Live 

Referee, kick of 

Live 
 

27.29  

28.29 RUNNING ORDER 

29.29 Full-Time 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

00:00 Stadium Live  

Final whistle/players on pitch close-ups 

(scorers, coaches, referees, fans, etc.) 

Live 00.20 

00.40 Stadium Live wide shot 

Graphic:  Full-time score 

Graphic 

Score 

Music 

00.20 

00.50 Final playlist  EVS 

+ 

Music 

00.30 

01.40 Stadium Live Live 10.00 
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Pos-match interviews 

 
Stadium Live 

Press Conference 

Live 
 

 
EVS BEST MOMENTS (second half) EVS 05.00 

 
END OF INTERNATIONAL FEED  

Colour Bars 

  

30.29  

31.29 REPLAY GUIDE LINE 

Action Quantity (whenever possible) 

Fault without danger 0 our 1replay max. 

Fault in which the player is 

seriously injured 

1 or 2 more reaction (if player goes out or if an  

agressor sees a card) we can give another 

sequence with 1 replay more reaction. 

Danger fault near area 1 with general camera (offside or behind goal) 

+1 or 2 replay close-up. If we have time 

reactions. 

Attack without danger 1 or 2 replay (if we have time we can put 

reactions) 

Danger Attack  1 with general camera (offside,  behind goal, 

spidercam) +1 or 2 replay close-up. If we have 

time reactions. 
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Goals One or two replays to analyze the play, two or 

three replays already including super-slow 

motion. Always finish the sequence with 

reactions. (Players, coaches, fans) 

Later repeat sequence with a maximum of 

two replays, most reactions. (must contain 

angles have not yet seen) 

 

10. AUDIO – MICROPHONES 

Capture of audio needs to be focused on a combination of the match attendance ambience and 

what is occurring on the field of play. 

1.13 a polar diagram as directional as Microphones to be used must be set up using 

.possible 

2.13 in function of being more (Type A) or less directional  Two types of microphones

(Type B). See diagram in following page for set up. 

3.13 .microphones is required to ensure coverage in stereo 7A minimum of  

 

 

A: Long gun mic 
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B: Short gun mic 

HS: Stereo mic 

 

11. AUDIO – CONFIGURATION 

1.13 All matches will be covered with two Arabic speaking commentary and one English 

speaking (where relevant) commentary simultaneously. 

2.13 Audio configuration: 

 

CH1 : International Standard Left  

CH2: International Standard Right 

CH 3: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Left 

CH 4: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Right 

CH 5: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm  

CH 6: Sharjah Sports Arabic MIX International standards / Comm  

CH 7: English Comm MIX International standard / Comm Left 

CH 8: English Comm MIX International standard / Comm Right 

 
 

 

12. TV GRAPHICS & STATS REQUIREMENTS  

The system has to be prepared to export in real-time, all statistics collected event by event with time information, using the 

protocol provided by PLC. Host Broadcaster must provide backup internet connectivity at the venue, to support 

the export of the event in real-time, and collect the statistics listed below (minimum requirement): Match 

Statistics  

Shots  Ball possession  

Attacks  Goals  

Foul committed  Own goals  

Foul suffered  Goal attempts  

Crosses  Yellow cards  

Corners  Red Cards  

Free kicks  Substitutions  

Off sides  Penalties  
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Saves   

13. TV GRAPHICS & STATS REQUIREMENTS  

Operations, Design and Contents of On-Screen Graphics  

§�All elements shall be designed to reflect the PLC’s identity in each of its competitions as per the PLC’s brand guideline and under the 

Broadcast & Branding team supervision.  

§�Graphics elements shall be created in both English and Arabic and ready to be presented before the beginning of the season.  

§�A minimum of 1 match per match day should include Heat Maps, players & teams tracking data, and the live feed output of the graphics 

should be accessible for the PLC in XML format if needed.  

 

 


