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 تافيرعتلا :لوألا لصفلا

 رادصإ كلذ يف امب ،صاخشألا نم ةعومجم وأ صخشل ةطلسلا حنم "دمتعملا صخشلا / دامتعالا"

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

 ميظنت وأ ةبسانملا قفارملا ريفوتل اهعابتا ةيدنألا ىلع بجاولا تاءارجإلا يه "ةدوجلا طبض تاءارجإ" 

 فلاخي ال امب ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأب وأ ةقباسملاب قلعتي اميف اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو ةقباسملا حئاولو طابضنالا حئاول

 اهلماح لوخت يتلاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهردصت يتلا ةعوبطملا ةقاطبلا "دامتعالا ةقاطب"

 ةطبار فارشإ تحت ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإ نكامأ لخاد ةنمؤملا قطانملا ىلإ لوخدلا

  . ةيتارامالا نيفرتحملا

 دنتسم يف اهيلع صوصنملا ىرخألا قوقحلا ةفاك بناج ىلإ ،جيورتلا يف قحلا "ةينالعإلا قوقحلا"

 قلعتي ءيش يأ وأ/و تامدخلا وأ/و تاجتنملا وأ/و تاكرشلا ءامسأ وأ/و ةيراجتلا تامالعلا ،يلاحلا ةحئاللا

 لخاد لبقتسملا يف اهداجيإ متيس وأ يلاحلا تقولا يف ةدوجوم تناك ءاوس ةحاتم ةليسو يأب تاقباسملاب

 طيحم جراخ/لخاد ةدوجوملا ةينالعإلا تاحوللا مادختساب ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم لخاد وأ بعالملا

 وأ تانيعلا وأ ضورعلا وأ زايتمالا قوقح وأ ىرخألا ةينالعإلا لئاسولاو ةعوبطملا داوملا مادختسابو داتسإلا

 تاروشنملاو تاقصلملاو جماربلا لثم ةعوبطملا ةينالعإلا داوملا مادختساب وأ ،تادعملا وأ زئاوجلا

 تاداشرإ بجومبو سبل يأ بنجتلو ،كلذ يف امب ،ركاذتلاو ةيرابخإلا تارشنلاو ةيفحصلا تانايبلاو ةعوبطملا

 اهئادترا متي يتلا ةيذحألا وأ سبالملا ىلع تانالعإلا هذه لثم ضرع يف قحلا ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

 وأ/و ينمألاو يبطلا قيرفلا وأ نيلوؤسملا ةفرعمب ةلوقنم وأ ةلومحم وأ ةمدختسم تادعم ةيأ ىلع وأ

 راعش وأ/و مسا ضرع قح ًاضيأ ةينالعإلا قوقحلا لمشتو .نييفارغوتوفلا نيروصملا وأ/و تاركلا يعماج

 بنجتلو .نيرخآلا نيلوؤسملاو نيدعاسملا ماكحلا/ماكحلا سبالم ىلع ةدوجوملا ةراشلا ىلع سبالملا دروم
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 حئاول يف اهيلإ راشملا عضاوملا ءانثتساب ،نيكراشملا نيبعاللا سبالم ىلع تانالعإ عضو رظحي ،سبل ةيأ

 .ةلصلا تاذ ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

“AFC” مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا. 

 بسح اهيلا ةمدقملا نوعطلا يف رظنلاب صتختو مدقلا ةرك داحتال ةعبات ةنجل "فانئتسالا ةنجل"

 .اهصاصتخا

 ةيدنألا لبق نم تارارقلا فانئتسا ةيلمع ميظنتل مدقلا ةرك داحتا اهردصي يتلا حئاوللا "فانئتسالا حئاول"

 .ءاضعألاو

 يضايرلا مسوملا ةياهن يف  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار همظنت يذلا يونسلا لفحلا :زئاوجلا عيزوت لفح

 وأ صخش يأو نييراجتلا ريغ ءاكرشلاو نييراجتلا ءاكرشلاو نييمالعإلا ءاكرشلاو نيبردملاو نيبعاللا ميركتل

 .يضايرلا مسوملا نع هميركت ةطبارلا ررقت رخآ نايك

 تاراعشو ةقباسملا تامالعل بسانملا مادختسالا مكحت يتلا تاداشرإلا "ةيراجتلا ةمالعلا تاداشرإ"

 .ةاعرلا

 تلصح يتلا ،ةفيضملا ثبلا ةهج ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،تانايك وأ نايك يأ "ثبلا ةهج"

 .ثبلا قوقح نم قح يأ ىلع ةيتارامإلا مدقلا ةرك ةطبار نم

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

 يأب ،ةقباسملا تايرابم ىلع قيلعتلا ريفوتو ةقباسملا ليجست وأ/و يتوصلا ليجستلا وأ/و يعاذإلا ثبلا

 وأ/و ليجستلا وأ/و رشابملا لقنلا صيخرت ىلع لوصحلاو ةيرصبلا ةيعمسلا طئاسولا ربع لاكشألا نم لكش

 كلذ يف امب يعاذإلا ثبلا وأ/و ينويزفيلتلا لقنلا روص عيمجب وأ روصلا نم ةروص يأب ةطشنألا هذه نم يأ

 تقولا يف ةدوجوم ىرخأ ةيمالعإ ةليسو يأ مادختساب وأ/و ةلومحملا فتاوهلا ربع ثبلا وأ/و يمقرلا ثبلا

 رامقألا ربعو يكلسلاو يضرألا ينويزفيلتلا ثبلا روص عيمج كلذ يف امب ،لبقتسملا يف دجوت دق وأ يلاحلا
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 تنرتنإلاو )يكلساللا وأ/و تباثلا( قاطنلا عساو ينويزفيلتلا ثبلاو تنرتنإلا ربع ينويزفيلتلا ثبلاو ةيعانصلا

 .ةيلعافتلا تانويزفيلتلاو

 ضورع وأ تانالعإ وأ ةيجيورت وأ ةيراجت تاتفال ةيأ نم ةيلاخ نوكتس تاداتسإلا نأ ينعت "ةفيظنلا بعالملا"

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حئاولل ًاقفو اهئاشنإ وأ اهبيكرت مت يتلا ءايشألا ءانثتساب عون يأ نم قفارم وأ

 موي ًاحابص ةنماثلا ةعاسلا نم أدبت يتلا ةرتفلا ءانثأ  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم هدامتعا مت ام وأ

 .تاعاس عبرأب ةارابملا ةياهن دعب يهتنتو ةارابملا

 تارامإلا داحتا يف لجسملا وضعلا عم ايباتك دقعلا ريرحتب موقت يتلا ةيراجتلا ةهجلا ")ةيدنألا( يدانلا"

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف ةكراشملا قح لجسملا وضعلا يطعتو )وضعلا( مدقلا ةركل

  .ايباتك ررحملا دقعلا بجومب

 ةيدنألل ةيراجتلا لوصألا لالغتسا قح اهيدل ةهج يأ ")ةيدنألا( يدانلل نييراجتلا )ءاكرشلا( كيرشلا"

 .ةكراشملا

 نيفرتحملا ةطبار نم اهلاسرإ متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا "تاميمعتلا"

 .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق ةيمسر تاباطخ ةروص يف ءاضعألا ةيدنألا ىلإ ةيتارامالا

 ىلع لصحت ةيراجت ةهج يأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب يراجت نايك يأ "ةيراجتلا تاسسؤملا"

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةيراجتلا قوقحلا نم قح

 كلذ يف امب ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمل يراجتلا لالغتسالا قوقح ةفاك "ةيراجتلا قوقحلا"

 قوقحو ةفاضتسالا قوقحو زايتمالا قوقحو ثبلا قوقحو نالعإلا قوقح ،رصحلا ال لاثملا لبيس ىلع

 تالوجلاو رفسلا قوقحو ةياعرلا قوقحو ةيجيورتلا قوقحلاو تايلاعفلا قوقحو ةرجاتملا قوقحو ريوصتلا

 ةليسو يأ مادختساب يراجتلا لالغتسالا وأ/و ويديفلا عطاقم ليجست قوقحو ةديدجلا مالعإلا لئاسو قوقحو

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارلل يساسألا ماظنلل ًاقفو ىرخأ



 

 10 

 نيفرتحملا ةطبارب نيطبترم صاخشأ وأ تانايك يأ :ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل نييراجتلا ءاكرشلا

 تاقباسملا يف ةطبارلا نم ةنيعم تازايتما نوحنمي نيذلاو ،ةياعر دوقع وأ ةكارش دوقع لالخ نم ةيتارامالا

 .ةعفنملا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ يلام دئاع ريظن ةمدقملا تازايتمالا نوكت دقو .اهمظنت يتلا

 ريوصتلا قوقحو تايرابملا لوادج لمشتو ةقباسملاب ةقلعتملا تامولعملا عيمج وأ يأ "ةقباسملا تانايب"

 تايئاصحإ وأ/و تامولعمو نيكراشملا نيبعاللا وأ/و كراشملا يدانلاب قلعتت تايئاصحإ وأ/و تامولعمو

 قلعتت ىرخأ تامولعم يأو مكحلا تارارقو تايرابملا ليلحتو تاقباسملا يف ءادألا وأ/و ةكراشملاب قلعتت

  .ةقباسملاب

 يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسمو نيفرتحملل كوندا يرود لمشت ")تاقباسملا( ةقباسملا"

 لودج يف ةدراولا تايرابملا نمضتت يتلا ماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو يتارامالا ربوسلا سأكو

 تارمتؤملاو تالافتحالاو )تايرابملا فالخب( بعلملا ةيضرأ ىلع ةماقملا ةطشنألا لمشتو تايرابملا

.تاقباسملاب ةقلعتملا ةيمسرلا فئاظولا وأ ةيفحصلا  

 اهميمصت متي يتلاو تاقباسملا يف ةمدختسملا ةيمسرلا زومرلاو تاراعشلا "ةقباسملا تامالع"

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةطساوب

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةقلعتملا ةينفلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا ددحت يتلا ةحئاللا :ةقباسملا ةحئال

 ةطبار ةرادإ سلجم نم هدامتعا مت امل ًاقفو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسم وأ/و ةيتارامالا

 ..ةيتارامإلا نيفرتحملا

 كلذ يف امب تامدخلاو تاجتنملل ىرخأ عيزوت قرط يأو عيبلاو تانيعلا "تابورشملا و تالوكأملا قوقح"

 .قفارملا عقاومو داتسإلا يف تابورشملا عيب قوقح

 ليبس ىلع ،ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا "ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم"

 نكامألا ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا اهطيحمو اهراوسأو تاداتسإلا ،رصحلا ال لاثملا

 ةفاضتسالا قفارمو نكامأو ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا
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 نيفرتحملا ةطبار دامتعا حئاول مظنت يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو

 .اهيلإ لوخدلا ةيتارامالا

 يتلاو ةفرتحملا ةيدنألا وأ ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةيمقرلا تاصنملا يهو :ةيمقرلا تاصنملا

 .اهتايوتحم ةرادإ نع ةلوؤسم ةيدنألا وأ ةطبارلا نوكت

 مدقلا ةرك داحتا حئاولو ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نيناوق تاكاهتنا فصت يتلا حئاوللا "طابضنالا حئاول"

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

 .تائيهلا هذه لبق نم اهعابتإ بجي يتلا تاءارجإلا حضوتو تارارقلا

 تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا لبق نم نيعملا صخشلا "تاطشنملا يطاعت ةبقارم لوؤسم"

 .ةقباسملا ةحئال يف حضوم وه امك

 يدان لكل لوألا قيرفلا هيف كراشيو ةطبارلا همظنت يذلا نيفرتحملا يرود "نيفرتحملل كوندا يرود"

ةيدنألا نم . 

ةفرتحملا ةيدنألا نيب ةطبارلا اهمظنت ةيونس ةقباسم " يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك "  

   "ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود"

ةيدنألا يف ةنس 21 تحت قرف اهيف كراشت يتلاو ةطبارلا اهمظنت يتلا يرودلا ةقباسم  

 سأك لطبو نيفرتحملل كوندا يرود لطب نيب ةطبارلا اهمظنت ةدحاو ةارابم"يتارامإلا ربوسلا سأك“

 يتارامالا ربوسلا سأك ةحئالل ًاقفو ،ةلودلا سيئر ومسلا بحاص

 تايرابم يف ماكحلاو نيبعاللا اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا حئاوللا "تادعملا حئاول"

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا

 قطانمو ركاذتلا بتاكمو ةيمالعإلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا فئاظولا نكامأ "قفارملا قطانم"

 .ةقباسملاب قلعتي امب مدختست يتلا ةفاضتسالا
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 رايتخاو تنرتنإلا ربع ليجستلا دعب نوعجشملا هيف كراشي يذلا يضارتفالا يرودلا وهو :يساتنافلا يرود

 اهلكشي يتلا قرفلا كلذ دعب موقت .يعقاولا نيفرتحملل كوندا يرود نم نيبعاللاو بردملاو يدانلا

 .يساتنافلا يرودب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا نمض اهنيب ام سفانتلاب نوعجشملا

"”FIFA مدقلا ةركل يلودلا داحتالا 

 ةئيهلا لبق نم ةنلعملاو ةدمتعملا ةمظنملا دعاوقلا "افيفلا نم دمتعملا مدقلا ةرك ةبعل نوناق"

 ىلع دعاسي يذلا "بافيإ" مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم قيرط نع افيفلا ،ةبعلل ةمظنملا ةيضايرلا

 .مدقلا ةرك ةبعل نيناوق ديدحت

 نيبعاللا عاضوأ ميظنتب موقت يتلا ةمزلملا ةيلودلا دعاوقلا "نيبعاللا تالاقتناو عاضوأل افيفلا حئاول"

 تاداحتالاو طباورلل ةعباتلا ةيدنألا نيب مهلاقتناو ةمظنملا مدقلا ةرك تاقباسم يف ةكراشملل مهتيلهأو

 .ةفلتخملا

 وأ/و ةكراشملا ةيدنألا روص لمشتو ةقباسملل ةيئرملا روصلا لالغتسا قوقح "يئرملا ريوصتلا قوقح"

 ريوصتلا لئاسو مادختساب لصفنم لكشب وأ ثبلا قوقح بجومب اهريوصت مت ءاوس نيكراشملا نيبعاللا

 داوملا جاتنإ ةداعإ وأ/و ضرعلا وأ/و ثبلا لئاسو نم ةليسو يأب ةقطنملا ءاحنأ عيمج ربع يئامنيسلا

 .دعب اميف ةروطملا وأ يلاحلا تقولا يف ةدوجوملا

 ةحئاللا دنتسم دونب نم دنب يأ قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هثودح عقوتي وأ عقي ثدح يأ "ةرهاقلا ىوقلا"

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

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

 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

 .تايرابملا لودج يف ةلجسملا ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ يف ًالوأ روكذملا يدانلا "فيضملا يدانلا"
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 قاطن لخاد وأ داتسإلا لخاد ةفاضتسالا وأ هيفرتلا قفارم عيمج عيبل ةيرصحلا ةصرفلا "ةفاضتسالا قوقح"

 ةلظم وأ ةروصقم يف قفارملا هذه تناك ءاوس ةيناجملا ركاذتلا بناجب ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم

 يتلاو فويضلاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار يلوؤسمل ةصصخملا قفارملا ءانثتسا عم ،كلذ ريغ وأ ةريبك

 .يراجتلا جمانربلا نم ًاءزج دعت ال

 نم نيعم قاطن ريفوتل  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةفلكملا ةهجلا "ةفيضملا ثبلا ةهج"

 )ىرخأ داوم يأ وأ( ةيساسألا ةيرصبلاو ةيعمسلا داوملا ثب جاتنإ ةيلمعب قلعتي اميف ةيساسألا تامدخلا

 .يمسر ثدح وأ ةارابم يأب ةصاخلا

 .مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم :بافيإ

 نيبعاللاو ةكراشملا ةيدنألا روص تاليثمت وأ/و ةكرحتملا وأ ةتباثلا روصلا مادختسا قوقح "ريوصتلا قوقح"

 .يلاحلا ةحئاللا دنتسمل اقفو تاقباسملا يف نيكراشملا

 نيفرتحملل كوندا يرود "يرودلا"

 ةطبار ةياعر تحت مظنت مدقلا ةركل ةيمسر ةارابم لوأ ةماقإ نم أدبت يتلا ةرتفلا "يرودلا مسوم"

 يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسم وأ نيفرتحملل كوندا يرود يف تناك ءاوس( ةيتارامالا نيفرتحملا

 اهمظنت ةيمسر ةارابم رخأ ةياهنب يهتنتو )ًاماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ يتارامإلا ربوسلا سأك وأ

 يبظوبأ فرصم سأك ةقباسم وأ نيفرتحملل كوندا يرود يف تناك ءاوس( ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

 رخا يلا مسوملا يف ةارابم لوأ نم ))ًاماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ يتارامإلا ربوسلا سأك وأ يمالسإلا

  .مسوملا يف ةارابم

 لصاوتلا تاصنم ربع ًءاوس ثبلا لئاسو نم ةليسو يأ ربع رشابملا يحلا ثبلا وهو :رشابملا ثبلا

 .ىرخأ تاصنم ةيأ وأ يعامتجالا



 

 14 

 ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم راطإ يف ةماقملا مدقلا ةرك تايرابم ةفاك )تايرابملا("ةارابملا"

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا تايرابملا كلذ يف امب

 امك ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار وأ/و مدقلا ةرك داحتا لبق نم نونيعملا ماكحلا "ةارابملا ميكحت مقاط"

 .ةقباسملا حئاول نم سداسلا لصفلا يف حضوم وه

 ةنجللا هتددح امك ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تايرابمل يمسرلا لودجلا "تايرابملا لودج"

 .ةينفلا

 مقطأو نيروصملاو نيرشابملا نيررحملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك "مالعإلا لئاسو"

 قفو مالعإلا دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلاب نيلوخملا ،ثبلا قحل ةكلاملا تاهجلا يلثممو ةينويزفلتلا رابخألا

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ددحم وه ام

 .يساسألا ماظنلل اقبط مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف ءاضعألا ةيدنألا "ءاضعألا"

 يآلا وأ ديوردنألا ماظنب لمعت يتلا ةزهجألا ىلع اهبيصنت نكمي تاقيبطت ةيأ :ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت

 .ةيكذلا فتاوهلل رخآ ليغشت ماظن يأ وأ سإ وأ

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةطساوب ةيراجتلا قوقحلل يعرفلا هل صخرملا "يمسرلا هل صخرملا"

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

 مضتو .ةيادبلا ةلكر قالطنا عم يهتنتو تاعاس ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا تقولا كلذ يف امب ةطشنألا ةمئاقلا هذه

 ةارابم لك لبق كراشملا يدانلا همظني يذلا ةارابملا لبق ام رمتؤم يهو :ةيمسرلا ةيفحصلا تارمتؤملا

 .ةارابم لك دعب كراشملا يدانلا همظني يذلا ةارابملا دعب ام رمتؤمو ةعاس )48( نيعبرأو ةينامثـب

 نيفرتحملا ةطبار اهدمتعت يتلاو ةكراشملا قرفلل ةيمسرلا سبالملا يهو :ةيمسرلا قيرفلا سبالم

 .مسوم لك ةيادب لبق ةيتارامالا
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 يدانلا ةطلس تحت ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف كراشت يتلا قرفلا "ةكراشملا ةيدنألا"

 .ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارو وضعلا

 ريوطتو جيورت ىلإ فدهت ماهمب مايقلل مهرايتخا مت نيذلا نيبعاللا ينعت "نيبعاللا )ءارفس( ريفس"

 .مسوم لك نم مايأ ةعبرأ ةدمل ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

UAE PL: ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار. 

 همدختست هفشرا ماظن يأ وا ينورتكلالا وا يقرولا فيشرألا وهو :ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار فيشرأ

 .تامولعملا وا داوملا قئاثولا ظفحل ةطبارلا

 فرصم سأك ةقباسمو نيفرتحملل كوندا يرود " ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار )تاقباسم( ةقباسم"

 .ماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو يتارامالا ربوسلا سأكو يمالسإلا يبظوبأ

 ةطبار ىنبم – نيرضحتملا عراش – لخنلا ساس ةقطنم - يبظوبأ :" ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار رقم"

ةيتارامالا نيفرتحملا  

 تاراعشلا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل يمسرلا راعشلا " ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار راعش"

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

 نالعإلا متي رخآ ينورتكلا عقوم يأ وأ www.uaeproleague.ae ةطبارلل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا"

 .هنع

 ةرادإ سلجم اهسأريو ةفرتحملا ةيدنألا نم ةلكشم ةلقتسم ةهج " ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار"

 نيفرتحملا ةطبارل يساسألا ماظنلا اهمكحيو ،ةفرتحملا ةيدنألا تاقباسم ةرادإ اهماهمو ،بختنم

 . ةيتارامالا

 ةدهاشمل داتسإلا ىلإ اهب لوخدلا روهمجلا ىلع رظحي يتلا داوملاب ةمئاق "ةروظحملا داوملا ةمئاق"

 .ءاضعألا ةيدنألا ىلإ يرود لكشب ةمئاقلا هذه ملست نأ بجيو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ
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 وأ ةبسانملا قفارملا ريفوت يف اهريصقتل ةيدنألا ىلع ةضورفملا تابوقعلا "ةدوجلا ةبقارم تاءارجإ"

 تايرابم نم ةارابم يأب وأ ةقباسملاب قلعتي اميف اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا ميظنت يف اهقافخإ

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو ةقباسملا حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةقباسملا

 ،ماكحلاب ةقلعتملا رومألا ةفاك نع ةلوؤسم نوكت يتلاو ةركلا داحتا اهلكشي يتلا ةنجللا "ماكحلا ةنجل"

 .يرودلا تايرابم عيمجل نيميقملاو ماكحلا نييعت كلذ يف امب

 وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهرشنو اهدادعإ متي يتلا تاسايسلا وأ/و حئاوللا ةفاك "حئاوللا"

 ليبس ىلع ،لمشت يتلاو ، ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب قلعتي اميف اهبجومب لمعلل مدقلا ةرك داحتا

 ةطبارلا تاداتسإ حئاولو ةقباسملا حئاولو طابضنالا ةحئالو مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق ،رصحلا ال لاثملا

 جمانربل  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حئاولو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تادعم حئاولو نيفرتحملا رود

 حئاوللاو مالعإلل ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حئاولو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار دامتعا ةسايسو بابشلا

 ةيدنألا ةلامعل  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حئاولو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةيقيوستلا / ةيراجتلا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةينمألا حئاوللاو

 وا ةيدنألا موقت يتلاو ةيدنالل يمسرلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يهو :يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 .اهتايوتحم ةرادإب اهعم ةدقاعتملا تاكرشلا وا اهيلثمم

 .ةكراشملا ةيدنألا تاداتسإ يف اهئافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا حئاوللا "تاداتسإلا حئاول"

 .ملاعلا اهب دوصقم "ةقطنملا"

 يبظوبأ فرصم سأك و ربوسلا سأكو يرودلا عرد ضرعل ةطبارلا اهب موقت يتلا ةلوجلا يهو :سأكلا ةلوج

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود لخاد ريهامجلا مامأ يمالسإلا

 داحتاب صاخلا يساسألا ماظنلا همكحي يذلاو مدقلا ةركل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا داحتا :مدقلا ةرك داحتا

 .مدقلا ةرك
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 ،جيناوخلا ،فرشم ةقيدح نم برقلاب يدرمعلا يداو ةيانب 574-271 "مدقلا ةركل تارامإلا داحتا رقم"

 .يبد

 داحتا اهمظني يتلاو بولغملا جورخ ماظنب ىرجت يتلا ةيونسلا ةقباسملا "تارامإلا ةلود سيئر سأك"

 .مدقلا ةركل تارامإلا

 ،ةطوغضملا ويديفلا صارقأ ،ويديفلا ةطرشأ جاتنا صيخرت وأ جاتنإب قحلا ينعت "ويديفلا ريوصت قوقح"

 ثبلا قوقح قيرط نع اهليجست مت داوم يوتحت يتلا ويديفلا داوم نم اهريغو ةيمقرلا ويديفلا صارقأ

 ليبس ىلع ،لالخ نم داوملا وأ/و صارقألا وأ/و ةينعملا ويديفلا ةطرشأ لالغتسا فدهل مالفألا قوقح وأ/و

  .يحرسملا ريغ عيزوتلا لاكشأ ةفاكبو ريجأتلا وأ عيبلا رصحلا ال لاثملا
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 ديهمت :يناثلا لصفلا

 ةحئاللا قيبطت قاطنو ميدقتلا 

 رومألاب قلعتي اميف ةكراشملا ةفرتحملا ةيدنألا ةفاك تايلوؤسمو ماهمو قوقح حئاوللا هذه مظنت .1.1

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف ةيقيوستلاو ةيراجتلا

 نيفرتحملا ةطبار ةمظنأو تاميمعتو تاداشرإو نيناوقو مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق مزلت 

 .ةقباسملا تايرابم ةفايضو ميظنتو دادعإ يف ةكراشملا فارطألا ةفاك ةيتارامالا

 هذه بجومب ةيدنألا ىلإ حنمي مل ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب قلعتم قح يأ دوعي 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ىلا صاخ قافتا بجومب وأ/و حئاوللا

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار 

 ةدراولا ماكحألا ذيفنت نع ةرشابم ةيلوؤسم ةلوؤسملا ةهجلا ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ربتعت 

 ليدعت وأ/و صاخلا اهريدقتل ًاقفو ماكحألا هذه ريسفت يف قحلا ةطبارلا كلمتو ،حئاوللا هذه يف

 رومألا يف تارارقلا رادصإ يف اهتيقحأ ىلإ ةفاضإلاب يضايرلا مسوملا ءانثا ةحئاللا هذه ماكحا

  .ةحئاللا هذه دونبو ماكحأ بجومب اهتيطغت متي مل يتلا

 .حئاوللا هذهب ةصاخلا ماكحألا ذيفنتل ةيعرف ةنجل ضوفت نأ ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل قحي 

 

 ةيبيدأتلا تاءارجإلا 

 ةحئالو ، ةطبارلا حئاولو ،داحتالا حئاولل اقفو ةيفانئتسالاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا عم لماعتلا متي 

 ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ، ةطبارلاب ةصاخلا ةدوجلا طبض تاءارجإو ،داحتالل ةعباتلا طابضنالا

 .ةطبارلا ميماعتو

 كلذب ملع هيدل ناك وأ/و - تاكاهتنا يأ ثودح نم بأترا اذإ قيقحت حتف ةطبارلا ةرادإ سلجمل قحي 

 تارامإلا داحتال ةعباتلا طابضنالا ةحئالو ، ةطبارلا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل –

 ميماعتو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ، ةطبارلا ةصاخلا ةدوجلا طبض تاءارجإو ،مدقلا ةركل

 .ةطبارلا تاميمعتو

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

 داحتال ةعباتلا طابضنالا ةحئالو ، ةطبارلا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل تاكاهتنا

 .ةطبارلا ميماعتو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا

 حئاولل تاكاهتنا يأ ثودح ةلاح يف تامارغ ضرف ةيذيفنتلا ةردالا وأ/و ةينفلا ةنجلل قحي 

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو ،اهب ةصاخلا ميماعتلاو ، ةطبارلا حئاولو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا
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 قوقحلا :ثلاثلا لصفلا

 ةيراجتلا قوقحلا 

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسمل ةيراجتلا قوقحلل ديحولا كلاملا يه  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار 

 قح نيعباتلا نييراجتلا ءاضعألا حنم وأ/و ،لالغتسا يف يرصحلا قحلا اهدحو كلمتو ، ةيتارامالا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمل ةيراجتلا قوقحلا لالغتسا

 ،ةيراجتلا قوقحلا لالغتسا تاداريإ عيمجب ظافتحالا يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلمت 

 نيفرتحملا ةطبار هددحت امل ًاقفو ةيدنألل ةقحتسم صصحو تاعيزوت نم هيلع قفتي ام ءانثتساب

 . ةيتارامالا

 اهتيرح قلطمب دقاعتت نأ  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل زوجي هنأ ىلع قفاوتو ةكراشملا ةيدنألا رقت 

 لخاد ةدوجوملا تاهجلا كلذ يف امب( ملاعلا يف ةهج يأل ةيراجتلا قوقحلا نم يأ صيخرت حنمت وأ

 وأ/و رشابملا لالغتسالاب موقت نأ ةكراشملا ةيدنألل قحي ال هنأ امك ،)ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 كلذ دري مل ام ىرخأ ةهج وأ/و صخش يأ حلاصل ةيراجتلا قوقحلا كلت لالغتسال نطابلا نم صيخرتلا

 .ةحئاللا يف ةحارص

 نيفرتحملا ةطبار عم ماتلا نواعتلاب نوكراشملا نولوؤسملاو نوبعاللاو ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 

 ةيراجتلا قوقحلا لالغتساو ليعفتب قلعتي اميف ةصاخ ةيراجتلا قوقحلا لالغتسا يف  ةيتارامالا

 .ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم يف

 ةطبار تاقباسم يف  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهكلمت يتلا ةيراجتلا قوقحلاب قلعتي اميف 

 :يلي امب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت ، ةيتارامالا نيفرتحملا

 ةاعرلاب قلعتي اميف  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهتمربأ يتلا دوقعلا عيمجب مازتلالا .أ

 ،اهماكحأ ةفاك ةاعارمو نيدروملاو ءاكرشلاو

 ،تاهيجوتو ،تاميمعت نم  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نع ردصي ام لكب مازتلالا .ب

 .ةيراجتلا قوقحلا لالغتساب قلعتت طباوضو

 مازتلالا يدانلا ىلع نيعتي ،نييراجتلا ءاكرشلا وأ كيرش تاراعش / راعش مادختسا يدانلا دارأ ىتم 

 ةطبارلا اهردصت يتلاو ةيراجتلا تامالعلا دعاوقب

 ضرع نيعتي ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةيوضع ةيقافتا ماكحألو ةطبارلل يساسألا ماظنلل ًاقفو 

 .اهيلع يئاهنلا عيقوتلا لبق اهتعجارمل  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ىلع ةماهلا دوقعلا عيمج

 ضيوفتو ،مادختسا يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حنم ةكراشملا ةيدنألا عيمج ىلع نيعتي 

 ،قيرفلاب ةصاخلا ةيئرملاو ةيرصبلاو ةيعمسلا داوملاو ةيفارغوتوفلا داوملا ،مادختسال ريغلا
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 ًالضف ،)مهروصو مهتانايبو ،ةلصلا تاذ تايئاصحإلاو ،مهئامسأ كلذ يف امب( نيلوؤسملاو نيبعاللاو

 ىلإ تاراشإلا ،كلذ يف امب( قيرفلا صيمقو يمسرلا هزمرو هراعشو كراشملا يدانلا مسا نع

 عيمج نوكي نأ ىلع ،ملاعلا يف ناكم يأ يف ةفلكت يأ نود )تادعملا يعنصمو صيمقلا يعار

 :قبس ام

 ،وأ/و ،ةيريرحت وأ/و ،ةيجيورت وأ/و ،ةيراجت ريغ ضارغأل .أ

 وأ/و ،ةيعامج ةيراجت ضارغأل .ب

 .ةلوبقملا دودحلا راطإ يف  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار هددحت امل ًاقفو .ج

 داوملا ةفلكت يأ نود  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل مدقت نأب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت ،بلطلا دنع 

 وأ مادختسا نم  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نيكمتل ةبولطملا ةيرورضلا قئاثولاو ةبسانملا

 .ةداملا هذه ماكحأل ًاقفو قوقحلا هذه لالغتسا

 ةيدنألاو ةطبارلا تاداريإ زيزعتل اهلالغتساو ةديدج ةيراجت لوصأ ثادحتسا ةطبارلل قحي 

 

  ثبلا قوقح 

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قوقحل ديحولا كلاملا يه  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار دعت 

 ةيعرف ةصخر ةعباتلا ثبلا تاهج حنم وأ/و لالغتسال ةيرصح ةصخر حنم قح كلمتو ، ةيتارامالا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةقلعتملا ثبلا قوقح عيمج لالغتسال

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

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

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

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةكولمملا ثبلا قوقح كاهتنا ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم

 ةيرورض  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهارت يتلا تاوطخلا عيمج ذاختاب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 

 ةحونمملا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةكولمملا قوقحلاو ثبلا قوقح ةيامحو ىلع ظافحلل

 .ثبلا تاهج نم يأل

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

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

 بوتكم قافتا لالخ نم وأ ركاذتلا طورشو دونب لالخ نم ءاوس( ثبلا تاهجو  ةيتارامالا نيفرتحملا

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةلصلا تاذ مهروص ثبو ليجستو مادختسال )ءافعإو لزانت وأ

 .مالعإلا لئاسو نم يأ يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف
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 :يلي امب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت ،ثبلا قوقحب قلعتي اميف 

 قلعتي اميف  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهتمربأ يتلا دوقعلا عيمجب مازتلالاو ديقتلا .أ

 ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم صوصخب اهماكحأ ةفاك ةاعارمو ثبلاب

 ،تاميمعت نم  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نع ردصي ام لكب مازتلالاو ديقتلا .ب

 ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قوقح لالغتساب قلعتت رماوأو ،تاهيجوتو

. 

 ةحئال يف دراولا وحنلا ىلع داتسإلا لخاد ثبلا قفارم عيمج ريفوت كراشم يدان لك ىلع نيعتي 

 قفارملا هذه زيهجت نامضو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعبات ىرخأ حئاول ةيا وا/و تاداتسإلا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تايرابم نم ةارابم يأ ةفاضتسال مئالملا لكشلاب

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

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

 .ثبلا قوقح ذيفنتل ةبولطملا ةلصلا تاذ ةيساسألا قفارملاو

 نامضو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قوقح ةيامح ةيلوؤسم فيضملا يدانلا لمحتي 

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

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةقبسم ةيباتك

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح 

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح لكل ديحولاو يرصحلا كلاملا يه  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار دعت 

 ةيلبقتسم وأ ةمئاق قوقح يأ كلذ يف امب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةقلعتملا

 ،ىقيسومو ،ةيراجت تامالعو ،تاراعشو ،ءامسأ نم  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار هكلمت امب قلعتت

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم عردو تايلاديملاو سوؤكلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةطبار نم ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا اهركذ قبس يتلا قوقحلا نم يأ لالغتسال نيعتي 

 .ةطبارلا اهضرفت يتلا طورشلا عيمج ىلإ لاثتمالاو ، ةيتارامالا نيفرتحملا

 تايرابمب قلعتت تايئاصحإو تانايب يأ ىلإ ةفاضإلاب تايرابملا لودجب ةقلعتملا قوقحلا عيمج دعت 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ًايرصح ًاكلم  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

 يفارغوتوفلا ريوصتلاو ويديفلا ريوصت قوقح 

 نييمسرلا مهل صخرملاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةيقحأ ىلع ةكراشملا ةيدنألا عيمج قفاوت 

 كلذ يف امب( ةكراشملا ةيدنألاب ةصاخلا تاعومجملا روصو ءامسألاو تاليجستلا مادختسا يف
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 لوصحلا نكمي يتلا ةكرحتملاو ةتباثلا ةيفارغوتوفلا روصلا كلذ يف امبو ،)تامالعلاو تاراعشلا

  . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف يدانلا ةكراشم ءانثأ اهيلع

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تاراعشو ءامسأ 

 ةقباسملا تاراعشو ءامسأ  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةيكلمب ةكراشملا ةيدنألا رقت :ةيكلملا 

 ةطبارل ةلوخم ةقباسملا تامالعب ةقلعتملا ةنسحلا اياونلا تاقافتاو قوقحلا عيمج نأب رقت امك

 ءامسأ مادختساب صيخارت وأ قوقح يأ حنم ةكراشملا ةيدنألل زوجي الو . ةيتارامالا نيفرتحملا

 .ريغلل  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تاراعشو

 نيفرتحملا ةطبار قفاوت نأ بجي : ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تامالعل ةيدنألا مادختسا 

 ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجيو . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تامالع ىلع ًايباتك  ةيتارامالا

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف مهتكراشم ىلإ ةراشإلا دنع طقف ةيلاتلا تاحلطصملا مادختسا

 :طقف يريرحتلا قايسلا يف مدختست نأ ىلع  ةيتارامالا

 .نيفرتحملل كوندا يرود .أ

 .يتارامالا ربوسلا سأك .ب

 .يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسم .ج

 .ماع 21 تحت نيفرتحملا  يرود .د

 زمرلا ىلع يوتحي جمدم راعش ميمصت ةكراشملا ةيدنألل حمسي :هب حرصملا جمدملا راعشلا 

 ىلع لوصحلا دعب "كراشملا يدانلا" ىلإ ةراشإلا عم كراشملا يدانلا مساو تاقباسملل يمسرلا

 نكميو .جمدملا راعشلا جاتنا راعشلا ىلع  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةيباتكلا ةقفاوملا

 ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم هب حرصملا جمدملا راعشلا جاتنإ ةداعإل ةمزاللا داوملا ىلع لوصحلا

 اهعضو وأ ىرخأ تامالع ةيأ ةفاضإ ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةيباتكلا ةقفاوملا نودب ،زوجي ال .

 جمدملا راعشلا نم اءزج ةمالعلا هذه تناك اذإ ام لوح كشلا ريثت ةقيرطب جمدملا راعشلا بناج ىلإ

 .ال مأ

 باقلأل ةيراجتلا ةمالعلا ةيوه تاداشرإب ةكراشملا ةيدنألا ديوزت متيس :ةيراجتلا ةمالعلا تاداشرإ 

  ةيلاعفلل ةيمسرلا تامالعلاو تاقباسملا

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةصاخلا ةيمسرلا تامالعلل ةحرتقملا تامادختسالا عيمج ميلست بجي 

 .ةباتك اهيلع ةقفاوملا متي ىتح  ةيتارامالا
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 ةفرتحملا ةيدنألاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةصاخلا تامالعلا 

 لبق ةيمسرلا ةيدنألا ءامسأو تاراعشب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةكراشملا ةيدنألا دوزت نأ بجي 

  .يضايرلا مسوم ةيادب نم عيباسأ )6( ةتس

 :ةيلاتلا غيصلاب ةكراشملا ةيدنألا تاراعش ةفاك ريفوت بجي 

 )روتكيف روتيرتسالإ يبودأ فلم( Al. .أ

 )روتكيف روتيرتسالإ يبودأ فلم( PDF. .ب

 )لسكيب بوشوتوف يبودأ 300dpi فلم( JPG. .ج

 صوصنملا طباوضلل ّاقفو داصتقالا ةرازو يف ةيراجتلا ةمالعلا ليجست ةيدنألا عيمج ىلع بجي 

 ةيراجتلا ةمالعلاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت ةيدنألا عيمج ىلعو صيخارتلا ةحئال يف اهيلع

 .مسوملا ةيادب نم عيباسأ ةتس لبق تاداشرإلا ليلدو نييراجتلا ةاعرلا تاراعشو يدانلل ةثدحملا

 ميلستلا ىلع ةدوجلا طبض تامارغ قيبطت

 ةيادب نم عيباسأ )ةتس( 6 لبق ةياعد تايوهو ةديدج ةيمسر تاراعش ميدقت ةكراشملا ةيدنألل نكمي 

  .يرودلا مسوم لاوط اهلاح ىلع ةياعدلا تايوهو ةيمسرلا تاراعشلا ءاقب بجي .يرودلا مسوم
 نييراجتلا ءاكرشلا تاراعش عيمجب ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ديوزت ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجوتي 

 ةيادب دعب ديدج يعار ةفاضإب يدانلا بغر لاح يف .مسوملا ةيادب نم عيباسأ )8( ةينامث لبق ةاعرلاو

 . رييغتلا اذهب ةطبترملا فيلاكتلا عيمج يدانلا لمحتي ،مسوملا

 غيصلا عيمج يف ةكراشملا ةفرتحملا ةيدنألل نييراجتلا ءاكرشلاب ةصاخلا تاراعشلا عيمج ريفوت بجي 

 :ةيلاتلا

9.6.1. AI ) روتكيف رتيرتسولإ يبودأ فلم( 

9.6.2. PDF ) روتكيف رتيرتسولإ يبودأ فلم( 

9.6.3. JPG ) 300 dpi لسكيب بوشوتوف يبودأ فلم( 

 

 ةفايضلا   

 ةطبارل ةعباتلا تاكرشلل ةيفاك ةحاسم صيصخت ةيلوؤسم هدحو فيضملا يدانلا لمحتي 

 يف ةماهلا تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلا ةفاضتسال ناكم صيصختو  ةيتارامالا نيفرتحملا

 .ةارابملا موي
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 ةصصخملا قفارملا ىلإ ةفاضإلاب ،تابورشملاو ةمعطألا ريفوت ةمدقملا ةفاضتسالا لمشت 

 تايصخشلا تارايس راظتنا نكامأو ةماهلا تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلا دعاقم لثم مهل

 ةعباتلا تاداتسإلا ةحئالل اقفو تامامحلاو ماعطلا لوانت تالاصو ةماهلا تايصخشلا رابكو ةماهلا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل

 تابورشملاو تالوكأملا حئاول 

 .تابورشملاو تالوكأملا ةرادإ تايلمع ةيلوؤسم هدحو فيضملا يدانلا لمحتي 

 صيخرت صخرم تامدخ دوزم يأل ةمزاللا تابلطتملا ريفوت فيضملا يدانلا ىلع نيعتي 

 وأ ،يلخاد ةمدخ دوزم يأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،نطابلا نم صيخرت وأ رشابم

 .تقؤم وأ مئاد ساسأ ىلع تالوكأم تانحاش وأ ،معاطم

 ةيدلبلاو ةطرشلاو نمألا حئاولب مازتلالا ةعابم تابورشم وأ ةمعطأ يأ ةئبعت يف ىعاري 

 .ةلودلا يف اهب لومعملا ةيحصلا حئاولل ةقباطم نيزختلاو عيبلا طاقن عيمج نوكت نأ ىلع لمعلاو

 نيعجشملا عيمج تاجايتحا ةيبلتل تابورشملاو ةمعطألا نم ةبسانملا ةيمكلا ريفوت بجي 

 فيضملا قيرفلا يعجشمو فيضلا قيرفلا يعجشم نم لكل تائفلا عيمج يفو بعلملا يف

 تايصخشلا رابك دعاقم ىلإ ةفاضإلاب ،تدجو نإ ةثلاثلا ةجردلاو ةيناثلا ةجردلاو ىلوألا ةجردلا(

 )ةماهلا تايصخشلاو

 ةيفاكلا تابلطتملاب نيلوجتملا ةعابلاو تابورشملاو ةمعطألا عيب كاشكأ ديوزت بجي 11.5.1

 كاشكأ نوروزي نيذلا نيعجشملا عيمج تاجايتحا ةيبلتل نيفظوملا نم يفاكلا ددعلابو

 صوصنم وه امك نيطوشلا نيب ام ةحارتسا يفو اهدعبو ةارابملا لبق ماعطلا عيب

 صوصخب ةرامإلل ةصتخملا تاهجلا حئاولب ةيدنألا مازتلا ..تاداتسالا ةحئالب اهيلع

 انوروك ةحئاجب ةصاخلا ةمعطألا عيب ةيلاو يعامتجالا دعابتلا لوصأ

 ةحئالب ةحضوملا ريياعملا عم قباطتت ةبسانم ماعط كاشكا ريفوتب ةيدنألا مزتلت   11.5.2

  تاداتسالا

 ةمعطألا عيب كاشكأ نم كشك لك يف لقألا ىلع )2( تالمهم يتلس ريفوت بجي 

 ىلع ريهامجلا لخادم نم لخدم لك ىلع نيتيفاضإ )2( تالمهم يتلس ىلإ ةفاضإلاب ،تابورشملاو

 .تاباوبلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع تابورشملاو ةمعطألا تاديوزت نم ىندألا دحلا نوكي نأ بجي 
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 -تابورشملا

 

 ءاملا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب

 تادربملا ريفوت( ةيزاغلا تابورشملاو رئاصعلاو

 ياشلاو ةوهقلا( ةنخاسلا تابورشملاو )اهب ةصاخلا

 .)كلذ ريغو

 تالوكأملا

 

 :،يلي ام لمشت نأ بجي ةفيفخلا تابجولا

 ،راشفلاو  ةدرابلاو ةنخاسلا تاشيودنسلا

 ،ازتيبلاو ،اطاطبلا قئاقر و تايولحلاو ،ةتالوكوشلاو

 اهريغو اتسابلاو ،رجربلاو

 مدع لاح يف وأ ،تابورشملاو ةمعطألاب ةصاخلا تابلطتملا نم ىندألا دحلل يدانلا ةيبلت مدع لاح يف

 تارامإلا ةلود يف اهب لومعملا ةلصلا تاذ حئاوللا بسحب تابلطتملا نم ىندألا دحلل يدانلا ءافيتسا

 وأ تابورشملاو ةمعطألا تامدخ يدوزمل ةصخر  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار حنمت دق ،ةدحتملا ةيبرعلا

 حنم تادئاع عيمج نوكت ،ةلاحلا هذه يف .ينعملا داتسالا يف تامدخلا هذه ريفوتل نطابلاب نيدوزملا

 متيل اهب ظافتحالا عم ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار قح نم تابورشملاو ةمعطألا عيب يدوزمل ةصخرلا

 .صاخلا ةطبارلا ريدقتل ًاقفو اهعيزوت

 لعافتلا ةدايز ةطخو ، تابورشملاو ةمعطألا ةطخب ةطبارلا ديوزت ةيدنألا ىلع نيعتي 

 لبق نم اهدامتعال ةارابملا دعوم نم لقألا ىلع عوبسأ لبق  ركاذتلا قيوستو ،يريهامجلا

   .ةطبارلا

 تابورشملاو ةمعطألا تايمك نم ىندألا دحلا لقألا ىلع نمضتت ةلماش ةطخ ميدقتب ةيدنألا مزتلت

 .روضحلل عقوتملا ددعلل ًاقفو ةارابم لك يف اهريفوت متيس يتلا

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطت(

 ضورعلا عيمجل ةيمسوم فصنو ،ةيرهش ريراقت ميدقت ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي 

 .ةردابم لكب ةصاخلا سيياقملا كلذ يف امب ،مسوملا لالخ يدانلا اهارجأ يتلا ةيجيورتلا

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطت( 

 ةعجارم ىجري ،تابورشملاو ةمعطألا عيب طاقنل ةينفلا تافصاوملا لوح ليصافتلا نم ديزمل 

 .تاداشرالا ليلدو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا تاداتسالا حئاول نم 40 جذومنلا
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 نيعجشملا ةقطنم 

 ةيأو ، ةحاسملاو ،تابلطتملاب اهنييعت متي يتلا ةكرشلا ديوزت ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي 

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطت(    ةارابملا موي يف ةمزال تاجايتحا

 ةصصخم )زاف 3( ةيثالث ةقاط ،ريبمأ 32 :نيعجشملا ةقطنمل ةيئابرهكلا ةقاطلا تابلطتم 

 .رتم 50 نع ديزت ال ةفاسمبو ،تايلاعفلا ةقطنمو نيعجشملا ةقطنمل

 

 نيرامتلاو تايرابملا تارك 

 ةيمسرلا مدقلا تاركل ديحولاو يرصحلا كلاملا يه  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ربتعت 

  ًابسانم هارت يذلا لكشلاب قوقحلا هذه نم ةدافتسالا يف قحلا اهلو ،ءامحإلا تاركو تايرابملل

 ةاعرلا وأ /و تاقباسملا تاراعشو تامالع عضو يف قحلا لماك  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل 

 ةيمسرلا مدقلا تارك ىلع نييمسرلا

  مالعألا يلماحو تاركلا يعماجو نييمسرلا نيفظوملاو نيبعاللا تادعم 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا تادعملا حئاول ىلإ عوجرلا ىجري 

 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق  

 ،تاقباسملل ةيمالعإلا تايفلخلل يرصحلاو ديحولا كلاملا يه  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار 

 ةكراشملا ةيدنألا ىلع اهعيزوت و اهعينصتب لفكتت اهدحو يهو

 نأ بجيو ةارابملا دعبو ةارابملا لبق دقعنت يتلا ةيفحصلا تارمتؤملا ةيدنألا فيضتست 

 ىلع يوتحت يتلاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةدمتعملا يدانلا ةيفلخ رمتؤملا ءانثأ ضرعت

 نييراجتلا ءاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةيراجتلا تاسسؤملا تانالعإ

 تارمتؤملا ةيفلخ جذومن ىلع فرعتلل 2 مقر قلحملا ىلع عالطالا ىجري .كراشملا يدانلل نيعباتلا

 .ةيمسرلا ةيفحصلا

 ،)هالعأ 14.2 ةداملا نم( )2( مقر قحلملا يف ليصفتلاب ةدراولا ةددحملا ةحاسملا ءانثتساب 

 تامالعلا وأ يراجتلا كيرشلا تاجتنم نم يأ راهظإ وأ ضرع ،لاكشألا نم لكش يأب زوجي ال

 .ةيمسرلا ةيفحصلا تارمتؤملا نم يأ يف هب ةصاخلا ةيفيرعتلا

 نم ةيباتك ةقفاوم بلطب مدقتي ,ةيراجت ةمالع يأ ضرع يف يدانلا ةبغر ةلاح يف ,كلذ ءانثتسإب

 ةقفاوملا نوكت نأ ىلع يفحصلا رمتؤملا خيرات نم عوبسأ لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

  .ةطبارلل ةيئاهنلا
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 حئاول اهيلع صنت يتلا ةينفلا تابلطتملاب نييراجتلا ةاعرلا تاراعش جاتنإ دنع ةيدنألا مزتلت  

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 تاقباسمل ةيراجتلا ةمالعلاب نوفوركيملا ةيطغأ  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار رفوتس 

 ةيمسرلا ةيفحصلا تارمتؤملا ةفاك لالخ اهمادختسا بجيو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةقلعتملا

 تالواط ىلع ضرعلا قوقحل ديحولاو يرصحلا كلاملا يه ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار 

    .ثبلا قوقح باحصأب ةصاخلا تانوفركيملا كلذ نم ىنثتسيو ,ةيفحصلا تارمتؤملا

 ةصنمل يراجتلا ينالعإلا نييزتلا يف ةيرصحلا قوقحلا ةبحاص يه ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نوكت 

 هذه عيزوتو جاتنإ نع ةلوؤسملا ةهجلا يه ةطبارلا نوكتو ،تاقباسملا عيمجل نوفوركيملا

  . .لوصألا

 يرود تايرابم نم ةارابم لكل يفحصلا رمتؤملا ةلواط ىلع نوفوركيملا تاصنم تيبثت بجي 

 دعب ام يفحصلا رمتؤملا وأ ةارابملا لبق ام يفحصلا رمتؤملل ةبسنلاب ًءاوس( نيفرتحملل كوندا

 مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،رمتؤملا رضحي يذلا ثدحتملا صخشلا مامأ عضوي نا ىلع )ةارابملا

 عضو يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلتمت .نوفوركيملا ةصنم نع جذومن ىلع فرعتلل )3(

 وأ/و نييراجتلا ءاكرشلا تاراعش يه تاراعشلا اذه تناك ًءاوس نوفوركيملا ةصنم ىلع تاراعشلا

 .اهسفن ةطبارلا راعش وأ/و ةطبارلا نييمالعإلا

 يفحصلا رمتؤملا ةصنم ىلع تاجتنم عضو يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلتمت 

 دعب ام ةيفحصلا تارمتؤملاو ةارابملا لبق ام ةيفحصلا تارمتؤملا نم لك يف نيثدحتملا مامأ

 .تاقباسملا عيمج يف ةارابملا

 بسحب يفحصلا رمتؤملا ةلواط ىلع تاجتنملا ضرع نامض فيضملا يدانلا ىلع بجي 

 )3( قحلملا يف اهيلع صوصنملا ريياعملا

 ةلواط ىلع تاراعشلا عضوو يئاعدلا نييزتلا يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلتمت 

 دعب ام ةيفحصلا تارمتؤملاو ةارابملا لبق ام ةيفحصلا تارمتؤملا نم لك يف ةيفحصلا تارمتؤملا

  تاقباسملا عيمج يف ةارابملا

 يمسرلا راعشلا وأ ةجمدملا تاراعشلا عضو ةيدنألل زوجي ،هالعأ 14.5 دنبلا قيبطت نيحل 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب يفحصلا رمتؤملا ةصنم ىلع يدانلل

 حئاول دوجو نامضو تارمتؤملا ةعاق لخاد انوروك ةحئاجب ةصاخلا دعابتلا تاداشرإب مازتلا  

  ةيمسرلا قطانملا لخادم ىلع تاداشرالا
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   ةطلتخملا ةقطنملا 

 ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةدمتعم ةيفلخ ىلع ةطلتخملا ةقطنملا يوتحت نأ بجي 

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةيراجتلا تاسسؤملا نم ةعومجم ىلع يوتحت نأ ىلع

 فرعتلل 4 مقر قحلملا ىلإ عوجرلا ىجري .كراشملا يدانلل نيعباتلا نييراجتلا ءاكرشلا ىلإ ةفاضإلاب

 .ةطلتخملا ةقطنملا يف ةمدختسملا ةيفلخلا ةنيع ىلع

 تايفلخلا ًءاوس ،ةيمالعإلا تايفلخلا مادختسا )ةيدنألا كلذ يف امب( ثلاث فرط يأل زوجي ال 

 يفحصلا رمتؤملا ضارغأل ىوس ،ةيفاضإلا ةيمالعإلا تايفلخلا وأ ًاقبسم اهبلط مت يتلا ةيمالعإلا

 تالباقملاو ةطلتخملا ةقطنملا تالباقمو ةارابملا دعب ام يفحصلا رمتؤملاو ةارابملا لبق ام

 ةصاخلا موينملألا تاراطإ رييغت وأ لادبتسا ًاضيأ زوجي ال امك .)شالف ربوسلا تالباقم( ةعيرسلا

 نيفرتحملا ةطبار نم ةقبسم ةقفاوم نودب ةيفاضإلا وأ ًاقبسم ةبولطملا ةيمالعإلا تايفلخلاب

 . ةيتارامالا

 دوزملا نم تايفلخلا كلت نوكت نأ ىلع ةيفاضإ ةيمالعإ تايفلخ بلط فيضملا يدانلل قحي 

 ةطبارب ةصاخلا ميمصتلا تاداشرإ بسحبو ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم دمتعملا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا

 ةزجوملا تالباقملاو ةعيرسلا تالباقملا 

 ةارابم لك دعبو لبق ةزجوم تالباقم كراشم يدان لك يفظومو يبعال نم لك يرجي دق 

 يأ يف وأ ،نيبعاللا قفنو بعللا ناديم نيب ةدوجوملا ةقطنملا يف ةطبارلا تاقباسم تايرابم نم

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا هددحي رخآ ناكم

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهتدمتعا يتلا ةيفلخلا مامأ طقف تاءاقللا هذه نوكت نأ بجي 

 ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةيراجتلا تاسسؤملا لاكشأو روص ىلع طقف يوتحتس يتلاو

 تالباقملا يف ةمدختسملا ةيفلخلا ةراتسلا ةنيع ىلع فرعتلل 5 مقر قحلملا ىلإ عوجرلا ىجري .

 .ةزجوملا ةيمسرلا

 ،ةعيرسلا تالباقملاو ةزجوملا تالباقملا تايفلخ نيزختل فيظن نزخم ريفوتب ةيدنألا مزتلت 

 ،نيزختلا ةقطنم لوخدب اهل نيعباتلا نيدوزملا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار يدرومل حامسلاو

 تالباقملا تايفلخ ىلع لدت ةحولب ةصصخملا نيزختلا ةقطنم ىلإ ةراشإلا ةيدنألا ىلع بجي

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةزجوملا

  ةارابملا ءانثأ بعلملا يف تاءاقللاب ةصاخلا تايفلخلا روهظ مدعب ةيدنألا مزتلت 

 

 



 

 29 

  ةعوبطملا داوملا 

 لكل ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةارابملا موي جمانرب دادعإو ميمصت فيضملا يدانلل زوجي 

 .ةطبارلا تاقباسم يف هضرأ ىلع ماقت ةارابم

 )دجو نإ(  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم دعملا جذومنلا مادختسا فيضملا يدانلل زوجي 

 امم دكأتي نأ فيضملا يدانلا ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو .هب صاخلا جذومنلا دادعإب موقي نأ وأ

 :يلي

 جذومن ميدقت بجيو .مسوملا رادم ىلع ًاتباث اميمصت ةارابملا موي جمانربل نوكي نأ .أ

 لقألا ىلع عيباسأ )ةعبرأ( 4  لبق  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةارابملا موي جمانرب

 ةطبار دامتعا دعيو .ةطبارلا تاقباسم يف يدانلا ضرأ ىلع ماقت ةارابم لوأ نم

 لوصحلا دعب الإ دامتعالا دعب جمانربلا لدعي الأ بجيو ايئاهن  ةيتارامالا نيفرتحملا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم ةيباتكلا ةقفاوملا ىلع

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةاعرو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار راعش جاردإ بجي .ب

 عالطالا ىجري .جمانربلا تاحفص نم لقألا ىلع ةدحاو ةحفص يف نييراجتلا اهئاكرشو

 ةعوبطملا داوملا ىلع ةيراجتلا تامالعلا عضوب ةصاخلا تاداشرإلل 14 قحلملا ىلع

 ،يدانلاب ةصاخلا

 .ةارابملا موي جمانرب ىلع ةيراجت تانالعإ عضو فيضملا يدانلل زوجي  .ج

 ةيراجت تامالع وأ راعش ىلع يوتحت ةرشن يأ دامتعا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ىلع بجي 

 ةطبار ةاعرب ةصاخلا ةيراجتلا تامالعلا وأ ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةقباسملا تامالع وأ

 بجيو ايئاهن  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار دامتعا دعيو .نييراجتلا اهئاكرش وأ  ةيتارامالا نيفرتحملا

 .دامتعالا دعب ةرشنلا هذه لدعت الأ

 ةتباثلا تاحوللاو  LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا ،بعلملا طيحمل ةينالعإلا قوقحلا 

 ةينالعإلا تاحوللا ربع تناك ءاوس بعلملا لوح ةدوجوملا ةينالعإلا قوقحلا لوؤت 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةتباثلا ةينالعإلا تاحوللا وأ   LEDةئيضملا

 :يلي ام نيمأت ىلع ةكراشملا ةيدنألا صرحت نأ بجي 

 ةينالعإلا تاحوللاـب ةقلعتملا لئاسملا ةفاكل ةمئاد ةدحاو لاصتا ةهج تانايب .أ

 .LED ةئيضملا

 ةينالعإلا تاحوللا ةلازإو بيكرتب حامسلل رح لكشب بعلملا ةقطنمو داتسإلا لوخد .ب

 .يدانلا مالعإ دعب LED ةئيضملا
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 قحلملا يف رهظي امك LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا بيكرتل بعلملا ىلع ةحاسم .ج

 .هاندا 6

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاداتسإ ةحئال نم 39 ةداملا بسحب ةقاطلا تابلطتم .د

 تاعاس )5( سمخب ةارابملا لبق LED  ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا بيكرتلو

  LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا قيدانصل ةصصخم بعلملا ضرأ جراخ نيزخت ةقطنم .ه

 اريماكلا لاجم نع ًاديعب

 LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا ليغشت تايلمعب مكحتلا ةدحول ةصصخم ةقطنم .و

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار هديدحتب موقت ام بسح بعلملا ضرأ بناجب ةتقؤملا

  LED  ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا ةمالس ىلع صرحلل تاقوألا ةفاكب نمألا ريفوت .ز

 .اهب ةصاخلا مكحتلا ةدحوو

 بجي ،LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا بيكرت دعب بعلملا يرب فيضملا يدانلا ةبغر لاح يف 

 .هايملا نم اهتيامحو LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا ةيطغت ىلع فيضملا يدانلا صرحي نأ

 تقو نم LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا نع ةمات ةيلوؤسم ًالوؤسم فيضملا يدانلا نوكي 

 ةينالعإلا تاحوللا دوزم وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ضيوعت يدانلا ىلع بترتيو ،اهبيكرت

  .عايض وأ فلت يأ نع ةئيضملا

 دعب كلذو ةعاس 72 ديزت ال ةدمل ةيضرأ ىلع هتبثم LED ةئيضملا ةينالعالا تاحوللا ىقبتس 

  .ةمدخلا دوزم نم هيلا ةلسرملا ةلازالاو بيكرتلا ديعاوم ىلع يدانلا ةقفاوم

 يدانلل ةينالعإلا قوقحلل ةيلاتلا قئاقدلا صيصختب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار موقت 

 ،لوألا طوشلا يف ةقيقد 15( ةقيقد 30 :هضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا نم ةارابم لك يف فيضملا

  .)يناثلا طوشلا يف ةقيقد 15و

 ىلع ةطبارلا تاقباسم تايرابم نم هبعلم ىلع ةارابم لك يف  ةقيقد 30 يدان لكل صصخي 

  )ربوسلا سأك ةارابمو سأكلا يئاهن( ةيئاهنلا تايرابملا ادع اميف LED ةينالعإلا تاحوللا

 أزجتي ال ءزجك ةبولطم قئاقدلا هذه نأ تابثإ طرشب يدانلل ةيفاضإ قئاقد صيصخت نكمي 

 مادختساب ماق يدانلا نا امك هدامتعال نيفرتحملا ةطبار ىلإ هميدقت بجي يذلاو ،يراجتلا دقعلا نم

  .ةلداع ةميقبو ةيراجت تاياغل هل ةصصخملا قئاقدلا

  .ةارابملا يف قئاقد 10 ىصقأ دحب ةيفاضإلا قئاقدلا نوكت لاوحألا عيمج يف

 ضارغأل ةينورتكلالا تاحوللا ىلع )ةقيقد 30( هل ةصصخملا قئاقدلا  مادختسإب ةيدنألا مزتلت 

 .ةطبارلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ىرخأ ضارغأل قئاقد 10 زواجتي ال ام مادختساب قحلا عم ، ةيراجت
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 قالطنا نم ةعاس لبق أدبي( ةارابملا لبق ام ضرع قوقح  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلمت 

 دعب ةقيقد 30 ىتح( ةارابملا دعب ام ضرع قوقحو نيطوشلا نيب ةحارتسالا ضرع قوقحو )ةارابملا

 .)ةياهنلا ةرفاص قالطنا

 ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا روص قئاقد عيزوت ليصفت كراشملا يدانلا مدقي مل لاح يف 

 يدانلا قئاقد مادختسا متيس ،لقألا ىلع مايأ ةسمخب هضرأ ىلع ةماقملا ةارابملا لبق تاموسرلاو

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تانالعإل

 مقر ةداملل اقفو صصخملا ينالعإلا هتقو مادختسا ىلع رداق ريغ كراشملا يدانلا ناك اذإ 

 نيفرتحملا ةطبار ىلإ ةمدختسملا ريغ قئاقدلا دوعتس ،يدانلل نييراجتلا ءاكرشلا ةلق ببسب 19.6

 . ةيتارامالا

 نييراجتلا ةفيضملا ةيدنألا ءاكرش لبق نم ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا تقو مادختسا زوجي 

 حوارتت ضرع ةرتف ىلع ةارابم لك يف ةيراجت ةمالع لك لصحتسو )ةنلعملا تاهجلل سيلو( طقف

 .ىصقأ دحك قئاقد ةينامث ىلإ ىندأ دحك نيتقيقد نيب ام

 ةعاسب ةارابملا لبق تانالعإلا ضرعتو ةلغشم LED ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا نوكت نأ بجي 

  .ةدحاو

 ،هالعأ ةروكذملا 18.6 مقر ةداملل ًاقفو هقوقح طيشنت يف بغري فيضملا يدانلا ناك اذإ 

 ةينالعإلا تاحوللا ىلع اهضرع يف بغري يتلا كيفارجلا تاموسر فيضملا يدانلا مدقي نأ بجي

 هضرأ ىلع ةماقملا ةارابملا لبق  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم نيعملا دروملل ةئيضملا

 تافصاوملاب MPEG ةغيصب ةطبارلا ىلإ تاموسرلا مدقت نأ بجي .لقألا ىلع مايأ ةسمخب

 .7 مقر قحلملا يف اهيلع صوصنملا

 ةيراجتلا تاهجلا نيب ةئيضملا ةينالعإلا تاحوللا ىلع ةارابملا ءانثأ ضرعلا بوانتي نأ يغبني 

 .يدانلل نييراجتلا ءاكرشلاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا

 ةطبار ةكراشملا ةيدنألا دوزت نأ بجي ،يرودلا مسوم ةيادب نم عيباسأ ةعبرأ )4( لبق 

 ةينالعإلا تاحوللا ىلع قرفلا ليكشت ضرعل نيكراشملا نيبعاللا تانايبب  ةيتارامالا نيفرتحملا

 نيبعاللا روصو ةيزيلكنالا ةغللاب ةفورعملا نيبعاللا ءامسأ نيبعاللا تانايب ينعت  . LEDةئيضملا

 .نيبعاللا ناصمق ماقرأو

 فلخ نويزلفتلا اريماكو نيفارغوتوفلا  نيروصملل ةيفاك ةحاسم يدانلا رفوي نأ بجي 

 x 2.5 ةحاسمب ةيسكعلا ةهجلا يف ةدحاو اريماك دجوت ثيح ،LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاشاشلا

 تاريماكلل ةحاسملا عستت نا بجيف بعلملا بناوج يف تاشاشلا فلخ ىلع اما ، ًارتم 2.5

 . نيروصملاو
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 Protireds  زديريتروب 

 ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل تاقباسملا يف زديريتروب ىلع نالعإلا قوقح ةيكلم دوعت 

 8 مقر قحلملا يف روصلا ىلع عالطالا ىجري .ةيدنألا ىلع اهعيزوتو اهجاتنإب موقي نم يهو

  .زديريتروبلا ليصافت ىلع فرعتلل

 لبق نم ةددحملا نكامألا يف زديريتروب بيكرتب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار دروم موقيس 

  .تاقباسملا تايرابم نم ةارابم لك قالطنا نمز نم ةعاس لبق  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

 وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل حامسلاو فيظن ناكم يف زديريتوربلا نيزخت ةيدنألا ىلع 

 نزخم نامأ ىلع ةيدنألا صرحت نأ بجي .اهيلإ لوصولاب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا دروملا

 نيزختلا ةقطنم ىلإ ةراشإلا ةيدنألا ىلع بجي .مسوملا لالخ رارضأ يأل هضرعت مدعو زديريتروبلا

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار زديريتروب اهيلع بتكي ةحولب ةصصخملا

 CAM1 ةيسيئرلا اريماكلا ةيؤر لاجم يف اهروهظ نمضت ةروصب "زديرتوربلا" تيبثت بجي 

 نم ىمرملا كابش روهظ نامضل CAM4 & CAM6 ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاشاشلا فلخ تاريماكلاو

 ينويزفلتلا ثبلا ىلع حضاو لكشب ةركلا لماك رهظت ىتح نيبناجلا

  :داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا 

 نيفرتحملا ةطبارل تاقباسملا يف داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا ىلع نالعإلا قوقح دوعت 

 ىلع عالطالا ىجري .ةيدنألا ىلع داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا عيزوتو جاتنإب موقت يتلاو ، ةيتارامالا

 9 مقر قحلملا يف روصلا

 ىصقأ دحك نيتينالعإ )2( نيتداجس ىلع ةينالعإلا قوقحلا مادختسا فيضملا يدانلل زوجي 

 متي نأ ىلع ،فيضملا يدانلا قتاع ىلع نيتداجسلا نيتاه جاتنا ةيلوؤسم نوكتو ،تاقباسملا يف

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا ينالعإلا داجسلل يمسرلا دروملا نم جاتنإلا

 ينالعإلا داجسلا نم )2( نيتداجس مادختسا يف قحلاب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ظفتحت 

 .يعار ديدحتب يدانلا مقي مل لاح يف يدانلا تاصصخم نم داعبألا يثالث

 نأ ىلع ،فيضملا يدانلا قتاع ىلع داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا بيكرت ةيلوؤسم نوكت 

 نمز نم ةعاس لبق  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةددحملا نكامألا يف داجسلا تيبثت متي

 9 مقر قحلملا يف روصلا ىلع عالطالا ىجري .ةارابملا قالطنا

 ةطبارل حامسلاو فيظن ناكم يف داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا نيزخت ةيدنألا ىلع  

 نأ بجي .اهيلإ لوصولاب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا دروملا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا

 .مسوملا لالخ رارضأ يأل هضرعت مدعو داعبألا يثالث ينالعإلا داجسلا نزخم نامأ ىلع ةيدنألا صرحت
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 صاخلا ينالعإلا داجسلا اهيلع بتكي ةحولب ةصصخملا نيزختلا ةقطنم ىلإ ةراشإلا ةيدنألا ىلع بجي

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب

 لبق نم داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلل قيقدلا عقوملاو مجحلا دامتعا بجي  

 فلتخت ثيح ،دامتعالا لبق ينويزفلتلا ثبلا ىلع بسنألا روهظلا نامضل ةيتارامإلا نيفرتحملاةطبار

 .ةيؤرلا لاجمو اهعافتراو ةيسيئرلا تاريماكلا عقوم بسحب رخآل داتسا نم تاساقملا

 نيزختلا ءوس ةجيتن ينويزفلتلا ثبلل داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلا ةيحالص مدع لاح يف 

 .ةديدج تاداجس جاتنإ فيلاكت يدانلا لمحتي،

 لكشب داعبالا ةيثالث ةينالعالا تاداجسلل ةيراجتلا قوقحلا مادختسا موسر ثادحتسا ةطبارلل قحي 

 يمسوم

   ةريبكلا تاشاشلا 

 يتلا ةيلاتلا تاقوألا ءانثتساب فيضملا يدانلل ةريبكلا تاشاشلا ىلع ضرعلا قوقح دوعت 
  :نييراجتلا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ءاكرش وأ /و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل اهزجح بجي

 روصلا رظنا :/قيرفلا ليكشت نع نالعإلا دعب ةقيقد )15( رشع ةسمخب ةارابملا قالطنا لبق .أ
 10.2 مقر قحلملا يف تاموسرلاو

 .ةارابملا ةيادب لبق قئاقد سمخ .ب

 ديزمل ينويزفلتلا ثبلا حئاول رظنا( رشابملا ثبلا وأ/و ،10.4 قحلملا يف روصلا رظنا( ةارابملا ءانثأ .ج
 )ليصافتلا نم

 نيطوشلا نيب ةحارتسالا لالخ قئاقد سمخ .د

 ةرشابم ةياهنلا ةرافص دعب قئاقد سمخ .ه

  :10 قحلملا يف هاندأ حضوم وه امك روصلا ضرع ةيدنألا ىلع هنأ امك 

  )10.1 قحلملا( ةارابملا تامولعم .أ

 )10.2 قحلملا( قيرفلا ليكشت نالعإ .ب

 

 :ةارابملا ءانثأ ةقالمعلا ةشاشلا ىوتحم 

 نيفرتحملا ةطبار ةقفاومل ةقيقد 90 ـلا ةرتف لالخ يدانلل نييراجتلا ةاعرلا روهظ عضخي 

 .ةيتارامإلا

  .اهدامتعال مايأ 5 ـب ةارابملا لبق ةينفلا لامعألاب ةطبارلا ديوزت ةيدنألا ىلع بجي 

  "ينمزلا تقوتلا يعار" ةطبارلا ىلإ مضنا لاح يف ةيطرش ةرقف *
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 قيرفلا ةكد 

 يدانلا ىلع بجوتي ،لخادلا و جراخلا نم نيقيرفلا يتكد ىلع نالعإلا قوقح ةيدنألا كلتمت 

 تابلطتم عم بسانتي امب جراخلاو لخادلا نم ءالدبلا  يتكد ىلع يراجتلا وا ينالعإلا نييزتلا عضو

 يدانلا ميرغت متي ،قيبطتلا مدع لاح يفو  .مسوملا لالخ ةينيزتلا داوملا ةدوج نامض عم ةطبارلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح

 .نيقيرفلا يتكد دعاقم ىلع نالعإلا قوقح ةيدنألا كلتمت 

  يفاضإلا بعللا تقو تاحول 

  .يفاضإلا  بعللا تقو تاحول ىلع ةياعدلا قوقح  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلمت 

  ىلع بجيو تاياعدلا تاقصلمب ةكراشملا قرفلا ديوزتب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار موقت 

 تاياعدلا نأ ىلع صرحلاو يفاضإلا بعللا تقو تاحول ىلع ةياعدلا تاقصلم عضو ةكراشملا ةيدنألا

 .ةارابملا قالطنا نم تاعاس ثالث )03( لبق ةحوللا ىلع ةتبثم ةحيحصلا

 )ةيداشرإلا تاتفاللاو فرغلا( تاتفاللا 

 ،تاداتسالا ةحئال يف اهيلإ راشملا قطانملاو فرغلا عيمج يف تامالعلاو تاتفاللا عضو بجي 

 .11 مقر قحلملا يف ةقفرملا جذامنلا مادختساب  ،4و 3و 2 قحالملا

  :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع يلي ام لمشت قطانملاو فرغلا هذه

 .فيضملا قيرفلا سبالم رييغت ةفرغ .أ

 .فيضلا قيرفلا سبالم رييغت ةفرغ .ب

 .ماكحلا ةفرغ .ج

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار بتكم .د

 .تاطشنملا يطاعت ةبقارم ةفرغ .ه

 .قيرفلل ةيبطلا ةفرغلا .و

 .يفحصلا رمتؤملا ةفرغ .ز

 .نييمالعإلا ةصنم .ح

 .يمالعإلا زكرملا .ط

 .ةطلتخملا ةقطنملا .ي

 .ريهامجلل ةيبطلا ةفرغلا .ك



 

 35 

 .قلعملا عقوم .ل

 .نويزفيلتلا ويدوتسأ .م

 .)كراشملا يدانلا مسأ عم( طايتحالا ةكد .ن

 ركاذتلا كاشكأ .س

 لوخدلا تاباوب .ع

 داتسالا ططخم /داتسالا طيحم يف ةيداشرإلا تاتفاللاو تامالعلا .ف

 ةماهلا تايصخشلا رابك داشرإل ةحضاو ةيداشرإ تاتفال عضو فيضملا يدانلا نمضي نأ بجي 

 .نييمالعإلاو نيلوؤسملاو ريهامجلاو ةماهلا تايصخشلاو

 ةارابملا موي ةطشنأ 

 ليبس ىلع ،ةطشنألا هذه نمضتتو ،ةارابملا موي يف ةطشنأ ةماقإ فيضملا يدانلل زوجي 

 ةطشنألا هذه ءارجإ نكميو .نيعجشملل زئاوجلا ىلع تابوحسلاو بيصنايلا باعلأ ،رصحلا ال لاثملا

 لثم قيثوت وأ ريوصت صوصخب .ةارابملا دعب وأ نيطوشلا نيب ام ةرتفلا يف وأ ةارابملا ةيادب لبق

 .مالعإلا ةحئال نم 11 لصفلا ةعجارم ىجري ،تايلاعفلا هذه

 بلط ميدقت هيلع بجي ،ةارابملا موي يف ةطشنألا ةماقإ يف هتبغر فيضملا يدانلا ىدبأ اذإ 

 مل ام( ددحملا ةارابملا موي نم لقألا ىلع دحاو عوبسأ لبق ةطشنألا هذه ىلع ةقفاوملل يباتك

 يف امك هليدعت نكمي فإ يد يب جذومن ىلع ًايمقر تابلطلا ميدقت متيو )رصقا ةدم ديدحت متي

 ةارابملا موي ةطشنأ جذومن رفوتي .ىرخأ ةغيصب ةمدقم تابلط ةيأ لبقت نلو )12 مقر قحلملا

 ةلمكتسملا جذامنلا ةعابط بجي . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل  FTP ينورتكلالا عقوملا نم ليزنتلل

 ينورتكلالا ديربلا ناونع ىلإ اهلاسرإو ًايئوض اهريوصتو اهمتخو اهعيقوتو

activations@uaeproleague.ae.   

 

 :ةارابملا موي يف ةماقملا ةطشنألاب قلعتي اميف ةيلاتلا ئدابملا عابتإ بجي 

 :ةيلاتلا تاقوألا يف ةطشنأ ةيأ ةماقإب حرصي ال .أ

 لبق ةقيقد 20و ةيادبلا ةلكر قالطنا لبق ةقيقد 53 نيب ام ةرتفلا يف .1

 .ةيادبلا ةلكر قالطنا

 نيب ام ةرتف ىتحو ةيادبلا ةلكر قالطنا لبق قئاقد 10 نم ةيادب ةرتفلا يف .2

 .نيطوشلا
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 ةياهن ىتحو يناثلا طوشلا ةيادب ةلكر قالطنا لبق قئاقد 4 نم ةرتفلا يف .3

 .ةارابملا

 .ةارابملا بعلم ةيضرأب رارضإلا يف ةطشنألا هذه ببستت نأ زوجي ال .ب

 .داتسإلا لخاد رضاحلا روهمجلا ىلع ارطخ ةطشنألا هذه لكشت نأ زوجي ال .ج

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،هالعأ 25.7 و 25.2 دنبلاب لالخإلا نود 

 .فيضملا يدانلا بلط ضفر وأ ىلع ةقفاوملا يف اهقحب ةطبارلا ظفتحتو ،ةطشنألا عيمج ىلع

 ينورتكلالا ديربلا ربع ةيمسرلا ضوفرلا وأ/و تاقفاوملا ةفاك لاسرإ متيس

 ةينعملا ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلا ةقفاوم نم دكأتلا ةيلوؤسم فيضملا يدانلا لمحتي 

 .ةماقملا ةطشنألا عيمج ىلع

 وأ ةكراشملا ةيدنألا نم يأ هاجت ةينوناقلا ةيلوؤسملا  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لمحتت ال 

 يتلا ةطشنألا نع ةجتان فيلاكت وأ موسر دبكت وأ رارضأ وأ رئاسخ ثودح ةلاح يف فارطألا نم اهريغ

  .فيضملا يدانلا اهميقي

 ةيمسرلا روهمجلا ةقطنم يف هعونتم هطشناب مايقلا تاقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألل نكمي 

 نيفرتحملا ةطبار لبق نم تاطاشنلا ةفاك دامتعا متي نا ىلع  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهددحت يتلاو

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ظفتحت و ، ةارابملا دعوم نم لقالا ىلع مايا )10( ةرشع لبق  ةيتارامالا

 لكشب ضُفُرلا وا/و تاقفاوملا ةفاك لاسرإ متيسو كراشملا يدانلا بلط دامتعا ضفر وأ دامتعاب اهقحب

 activations@uaeproleague.ae :يلاتلا ناونعلا نم ينورتكلالا ديربلا ربع ةيدنألل يمسر

 ةطبار تجاتحا لاح يف ,ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يرصح قح وه طسولا ةرئاد شامق 

 لمحل لماع 20 ريفوت يدانلا ىلع بجي ،ةيلاعف يأل ةيزكرملا ةرئادلا مادختسال  ةيتارامالا نيفرتحملا

 ةبترمو ةدحوم سبالم اودتري نأ نامضو ةيلاعفلا ءانثأ ضرغلا اذهل صصخملا عوبطملا شامقلا

 عامتجالا روضحل ةارابملا ءدب نم تاعاس ثالث لبق قيوستلا قيرف نع لثمم ريفوتب يدانلا مزتلي 

 .ةارابملل ةبحاصملا تايلاعفلا ءانثأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار قيرف ةدعاسملو يقيسنتلا

  روهمجلل  )  WIFI( صاخ تنرتنإ ةكبش نيمأت 

 تاقيبطت ،يتوص ماظن ،ةقالمع ةشاش :لمشي ةارابملا موي ةبرجت زيزعتل يهيفرت ماظن 

  ةيليعفت

   عوبسالا ةارابمب ةصاخلا ةطشنألاب ةمئاق ميدقت يدانلا ىلع نيعتي 

 روهمجلا ةيرجت زيزعت اهنئاش نم ةيكذ تاقيبطت / تاردابم ذيفنت 
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  :تابوحسلا تايلمع 

 فيضملا يدانلا ىلع بجي ،داتسالا يف نيعجشملل تابوحس نيفرتحملا ةطبار تمّظن لاح يف

  :ةيلاتلا ليصافتلل ًاقفو ةارابملا موي يف زئاوجلا عيزوتو تابوحسلا ىلع فارشإلا

 :زئاوجلا عيزوتو تابوحسلا ةيلآ يلي اميف 

 بعلملا يف ةارابملا اورضحو تنرتنإلا ربع ركاذتلا اورتشا نيذلا نيعجشملا عيمج نوكي 27.15.1

   .زئاوجلا ىلع تابوحسلا يف ةكراشملل نيلهؤم

 ةحوسمملا( ركاذتلا يلماح تانايب ىلع يوتحي لسكإ فلم "تسل موينيتالب" ةكرش لسرت 27.15.2

 ةكرش عم قيسنتلا بحسلا نع لوؤسملا صخشلا ىلع بجي  .نيقيرفلا الكل )تاباوبلا ىلع

 .يدانلا يف ركاذتلا لوؤسمو "تسل موينيتالب"

 20 لوأ يف www.random.org عقوم ربع يئاوشع بحس لالخ نم زئافلا رايتخا متيس 27.15.3

 .ةارابملا ةيادب نم ةقيقد

 يتلا لاصتالا تانايب لالخ نم زئافلا عم لصاوتلا بحسلا نع لوؤسملا صخشلا ىلع بجي 27.15.4

  .ةزئاجلا مالتسال قيسنتلل كلذو "تسل موينيتالب" ةكرش اهتمدق

 ةيمالعإلا ةيفلخلا مامأ كلذو ،ةارابملا دعب ةارابملا بقارم لالخ نم زئاوجلا ميلست متي 27.15.5

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةدمتعملا

  .ةقدلا ةيلاع ةروصلا نوكت نأو ،زئافلا ةروص يدانلا روصم طقتلي نأ بجي 27.15.6

 خسن وأ ةيتارامإلا ةيوهلا تاقاطب ةروصو ةيعجرملا روصلاو ةأبعملا جذامنلا لاسرإ بجي 27.15.7

 ةدحاو ةعاس دعب نيفرتحملا ةطبار يف قيوستلا قيرف ىلإ ةينورتكلإلا ركاذتلاو رفسلا تازاوج

   .ةياهنلا ةرفاص نم

     

  :)ةقالمعلا ةشاشلاو نالعإلا صن( زئاوجلا نالعإ  

 ام ةحارتسا يف ةقالمعلا ةشاشلا ىلع زئافلا ةركذت ليصافت فيضملا يدانلا نلعي نأ بجي .27.16.1

  نيطوشلا نيب

  .نيفرتحملا ةطبار نم دمتعملا صنلاب مازتلالا فيضملا يدانلا ىلع بجي .27.16.2

 عيزوتو تابوحسلا ءارجإل ةمزاللا تاقفاوملا نيمأت ةكراشملا ةيدنألا عيمج ىلع بجي .27.16.3

 طبض تاءارجإ قبطت( .هضرأ ىلع يدانلا تايرابم عيمجل كلذو ،مسوملا ةرتف ةليط زئاوجلا

  )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا
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 نامض قيوستلا لثمم /قيوستلا لوؤسم ىلع بجي ،ةارابملل يريضحتلا عامتجالا دعب  .27.16.4

 :ةيلاتلا ماهملا ذيفنت

 قبطت( .ةارابملا قالطنا نم تاعاس 4 لبق ينالعإلا نييزتلاو قيوستلا لوصأ عيمج صحف بجي •

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ

 تاءارجإ قبطت( ةارابملا قالطنا نم تاعاس 4 لبق بعلملا ضرأل ينالعإلا نييزتلا ةفورب ءارجإ •

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض

 ةبسانم ريغ تناك نإ وأ ،ينالعإلا نييزتلاو قيوستلا لوصأ نم يأ مادختسا مدع لاح يف •

 لحل ًاروف نيفرتحملا ةطبار راطخإ قيوستلا لثمم /قيوستلا لوؤسم ىلع بجي ،مادختسالل

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطت( ةلكشملا

 هذه نم يأ فلت ةلاح يف  .فيضتسملا يدانلا قتاع ىلع قيوستلا لوصأ نيزخت ةيلوؤسم عقت •

 تحبصأ نإ وأ/و لوصألا

 .جاتنإلا ةداعإ ةفلكت يدانلا لمحتي ،نيزختلا ءوس ببسب مادختسالل ةلباق ريغ •

  هالعأ ةروكذملا ماهملا نم يأب مازتلالا مدع دنع QCP ةدوجلا طبض تامارغ ضرف متي •

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاردابم

 يدانلا رقم اهيف عقي ةراما لك يف ةينعملا تاهجلا تاقفاوم ىلع لوصحلاب ةيدنألا مزتلت •

 .ةقفاوملا نع ةخسنب ةطبارلا ديوزتو

 لالخ اهحرط متي ةديدج تاردابم ةيأ صوصخب ةيدنألاو نيفرتحملا ةطبار نيب قيسنتلا بجي •

 .تايلمعلا ةسالس نامضل كلذو ،مسوملا

 ركاذتلا ةميق نم يدانلا ءافعا متيسو ريهامجلا بلجل تايلاعف ةماقإب قحلا يدانلا حنمي •

 .ةطبارلا نم ةيطخ ةقفاوم يلع لوصحلا دعب ةيلاعفلا يف نيكراشملل

 :يساتنافلا زئاوجو ةيرهشلا زئاوجلا  

 ةسالس نامضل كلذو ،ةارابملا موي يف زئاوجلا تايلمع نع ًالوؤسم فيضملا يدانلا نوكي •

 )مازتلالا مدع تالاحل QCP ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطت(  .ةارابملا موي يف تايلمعلا

 زايتمالاو جيورتلا قوقح 

 اهيف موقي ىتح ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم يف ةقطنم صيصخت فيضملا يدانلل قحي 

 ضرع لالخ نم يرصحلا ريغ زايتمالا قوقح ةسراممب نييراجتلا هؤاكرش وأ/و فيضملا يدانلا

 .هتامدخ ميدقتو هتاجتنم عيبو ضرعو تانيع
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 زايتمالا قوقح ةسرامم اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل قحي 

 .داتسالا يف اهعيبو اهتامدخو اهتاجتنم نع حرشلاو تانيعلا ميدقتو ضرعلاو

 ةطبارل ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم يف ةيفاك ةحاسم ريفوتب فيضملا يدانلا موقي 

 قوقح ةسرامم نم اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلا وأ/و ةطبارلا نكمتت ىتح  ةيتارامالا نيفرتحملا

 متيو .اهتامدخ ميدقتو اهتاجتنم عيبو ضرعو تانيعلا ميدقتو ضرع قيرط نع ةيرصحلا زايتمالا

 اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةمزاللا ةصصخملا ةحاسملا ةحاتإ

 .اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلا وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار نم يلام لباقم نود

 ةيلا لمشت ةلصفم ةيجيورت ططخ ريفوت ةطبارلا تاقباسم يف ةكراشملا ةيدنألا ىلع نيعتي 

 ةارابملا ةفاضتسا خيرات نم نيعوبسأ لبق ةطبارلل مدقت تايرابملا روضحل روهمجلا بذج

 سرادملا فادهتسا ططخ ،نيميقملا بذج ططخ ،ركاذتلا عيب ططخ :لمشت روهمجلا بذج ةيلا 

 اهاري ةيفاضإ ططخ يأ ،تالئاعلا بذج طخ ،ءالولا جمارب ططخ ،ةعقوتملا تارايزلا ددع لمشت

 ةبسانم يدانلا

 ىلع لمعلاو يريهامجلا روضحلل ىندألا دحلا نم ةبسن بذج ىلع لمعلاب ةيدنألا مزتلت 

 ةبسنلا نم %30 = يريهامجلا روضحلا ةبسن .. روضحلا نم ىندالا دحلا اذه ىلع ةظفاحملا

 بعلملل اهلوخدب حومسملا

 لكشب نيعجشملا بذجل ةيعمتجملا ةطشنألا يف نيبعاللا كارشا رطا عضو ةيدنألا ىلع نيعتي 

 بناجألاو نينطاوملا نيبعاللا ةطشنألا هذه لمشتو يرود

 يرودلا موجن ءارفس 

 اولمعيل ،نييتارامإ )2( نانثا مهنم نوكي ،موجن نيبعال )4( ةعبرأ ةكراشملا ةيدنألا حشرت نأ بجي 

 .)بسانملا ينمزلا لودجلا ةاعارمب( مسوم لكل مهنم لكل مايأ ةعبرأ ةدمل نيبعاللا ءارفس ةفصب

 ةطبار ةطشنأو تارود ريوطتو جيورت ىلإ فدهت يتلا ماهملاب ءالؤه )4( ةعبرألا نيبعاللا موقي

 ءارفس تاطاشن ضرعب قوقحلا ةيدنألاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار كلمت . ةيتارامالا نيفرتحملا

 .نيبعاللا

 ةيادب نم عيباسأ ةثالث )3( لبق يرودلا موجن ءارفس ءامسأب ةحئال ةكراشملا ةيدنألا عفرت نأ بجي 

 ام بسحب نينيعم نيعالب مهلادبتساو نيبعاللا ءامسأ رييغت بلط ةطبارلل قحيو يرودلا مسوم

  ..يرودلا ءارفسب ةقلعتملا فادهألا قيقحتل ابسانم ةطبارلا هارت

 مهتاباصإ وأ نيبعاللا تالاقتنا ىلع ًءانب ًايرود نيبعاللا ءارفس ةحئالل ةكراشملا ةيدنألا ثيدحت بجي 

 .جالعلا ةليوط
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 نع ةلسرملاو ةعوضوملا ريياعملاب يرودلا موجن ءارفس مازتلا ىلع ةكراشملا ةيدنألا صرح بجي 

 .نيبعاللا ءارفس جمانرب نمض طاشن لك

 ويديف ريوصت مهنم بلطلا وا ةيعامجلا يرودلا موجن ءارفس روصو ءامسأ لالغتسا ةطبارلل قحي 

 .اهتاعرو ةطبارلا تاقباسم قيوستل

 ةيدنألا تاياعد 

 هجو ىلعو .اريماكلا ةيؤر لاجم نمض ةيراجت تاياعد ةيأ بيكرتب ةكراشملا ةيدنألل حمسي ال 

 نيب وأ )فصلا يداحأ داتسالا ناك لاح يف( ىلعألا فصلا يف طقف تاياعدلا بيكرت نكمي ،ديدحتلا

 دعاقملا ةجاح لاح يف .)فصلا يئانث داتسالا ناك لاح يف( يناثلا فصلا دعاقمو لوألا فصلا دعاقم

 ًايراجت مدختسملا )راعشلا( رنابلا نوكي الأ بجي ،نمألاب ةقلعتم بابسأل ةيطغتلل ام ةقطنم وأ /و

 ينالعإ نييزت يأ عضو مدعب ةيدنألا مزتلت . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لبق نم هدامتعا بجيو

 مزتلي امك ,ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم نود اريماكلا لاجم نمض يراجت

 .بلطلا ميدقت دنع نيزتلل يحيضوت مسرب ةطبارلا ديوزتب يدانلا

 :تاقباسملا تايئاهن يف ةيراجتلا ريغ ةيدنألا تاياعد  

 ةطبار ىلإ لماكلاب تاقباسملا يف ةيراجت ريغ ةيدنألا تاياعد ىلع ةقفاوملا رارق دوعي .1

   ةيتارامالا نيفرتحملا

 دعاقملا كلت ركاذت ءارش بجي ،يدانلا تاياعدب نيعجشملا دعاقم ةيطغت لاح يف .2

 ةيراجتلا ريغ تاياعدلا ضرعل صصخملا تقولا ديدحتب  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار موقت .3

 اهداعبأ زواجتت يتلا تاتفاللاب لاخدإب حمسي نل .تاقباسملا تايئاهن لالخ يدانلل

1.5x1.5 ددحملا يئاهنلا دعوملا دعب داتسالا ىلا م. 

 ةيئاعدلا ميماصتلا لاسرإب تاقباسملا تايئاهن يف ةكراشملا ةيدنألا موقت نأ بجي .4

 .لقألا ىلع مايأ ةرشعب ةارابملا لبق كلذو اهدامتعال  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل

 متي مل لاح يف .تاقباسملا تايئاهن دعب ةرشابم ةيراجتلا ريغ تانالعإلا ةفاك ةلازإ بجي .5

 ركاذت ةميق ىلإ ةفاضإلاب مهرد 30،000 غلبمب يدانلا مرغي ،تانالعإلا كلت ةلازإ

 .ةاطغملا دعاقملا
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  ىرخألا لوصألا 

 ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تاكلتمم/لوصأب صخلم ىلع 13 مقر قحلملا يوتحي 

 اذإ لقألا ىلع نيعوبسأ لبق ًايباتك  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار مالعإ ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي .

 .هالعأ ةحضوملا ريغ اهقوقح نم يأ ةسرامم يف تبغر

 ةينالعإلا لوصألا 

 ةدايزل ةينالعإلا لوصألا مادختسا ىلع ةفرتحملا ةيدنألا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عجشت 

 مسوملا ةيادب نم لوألا رهشلا لالخ لوصألا هذه مادختسا نم يدانلا نكمت مدع لاح يف .اهدئاوع

 .نييراجتلا اهئاكرشل لوصألا هذه مادختسا يف قحلا نيفرتحملا ةطبارل نوكي ،

  قوقحلا ةيامح 

 تامالع مادختسا ،ةكراشملا ةيدنألل نييراجتلا ءاكرشلا كلذ يف امب ،رخأ فرط يأل قحي ال 

 .رخأ فرط يأ وأ تاقباسملا نيب ةقالع يأ ريرقت هنأش نم ءيش يأ لمع وأ ةقباسملا

 ةحونمملا قوقحلا ادع ام ،ةيراجتلا قوقحلا نم يأ لالغتسا ةكراشملا ةيدنألا نم يأل قحي ال 

 قلعتي اميف ةصاخ ،ةنكمملا تاوطخلا عيمج ةيدنألا ذختت امك .يلاحلا ةحئاللا دنتسمل اقفو

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار قوقح ليعفتو ةيامحل ،تاداتسإلا يكلامو تاداتسإلاو روهمجلاب

 .نييمسرلا مهل صخرملا وأ/و )1 مقر قحلملل اقبط( اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلاو

 ةيرورض  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهارت يتلاو ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ةكراشملا ةيدنألا ذختت 

 ةحونمملا قوقحلا عيمجو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةيراجتلا قوقحلا ةيامحو ةنايصل

 .نييمسرلا مهل صخرملا وأ/و اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلل

 قوقحلا باحصأب ةصاخلا قوقحلا ةيامح نامض ةيدنألا ىلع بجي 
 

 مسوملا لبق تاليكشتلاب صاخلا ريوصتلا 

 يبعال ريوصت يف قحلا ،قوقحلا باحصأ تاونقلاو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ءاطعإب مازتلالا ةيدنألا ىلع

 يتلا تالوطبلا يف نوكراشيس نيذلا )ىرخألا تائفلا نم نيبعاللا لكو يساسألا قيرفلا( يدانلا

 ىلع عيباسأ ةثالثب مسوملا قالطنا لبق دعوم ديدحتب كلذو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت

  . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار عم قيسنتلاب دعوملا ديدحتب كلذو ،لقألا

 نيبعاللاب صاخلا ريوصتلل ليدب دعوم ديدحتب يدانلا مزتلي ،نيبعاللا نم يأ بيغت لاح يف 

  ،نيبيغتملا
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 يدانلا لفكتي ،مسوملا لالخ اهريوصت مت يتلا سبالملا رييغتب ريوصتلا دعب يدانلا بغر لاح يف 

  ،قحاللا ريوصتلا فيلاكتب

 يدانلا مزتلي ،يدانلا يف ددجلا نيبعاللا ريوصتو ةيوتشلاو ةيفيصلا تالاقتنالا ةذفان صخي اميف 

 عم قيسنتلاب كلذو نيبعاللا ريوصتل تالاقتنالا ةذفان قالغا دعب لمع مايأ 7 هاندأ دعوم ديدحتب

 ، ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار

  .اهيف تبلل طابضنالا ةنجل ىلإ ةلأسملا لاحت ،هالعأ ةروكذملا طورشلاب يدانلا مازتلا مدع لاح يف 

  :ينورتكلالا يرودلا 

 .ةطبارلا هدمتعت رخآ ماظن يأ وأ تاعومجملا ماظنب ةقباسملا نوكت نأ 

 .ةطبارلا ةقفاومل ةيدنألا اهحنمت يتلا زئاوجلا عيمج عضخت 

 ةلود يميقم و ينطاوم نمو ،ًاماع 16 نس قوف نيلجسملا نيبعاللا عيمج نوكي نأ بجي 

 )ةيراس ةيتارامإ ةيوه ةقاطب ريفوت عم( تارامإلا

 ةيلآلا قفو ،يدانلل نييمسر نيلثممك ىصقا دحب نيبعال ةثالث رايتخا يدان لك ىلع بجي 

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعملا

 ربوتكأ 30 ىصقا دحب ةثالثلا نييمسرلا نيلثمملا ليصافتب ةطبارلا ديوزت يدانلا ىلع بجي 

   .مسوملا نم

 متيو ةينعملا ةهجلا لبق نم صحفلل نيبعاللا تاباسح عضخت ،تاباسحلا ةيلهأ نامضل 

 . صحفلا ازواجتي مل نيذلا نيبعاللا داعبتسا

  يدانلا ةاعرل يمالعإلا مييقتلا ريرقت 

 تاياغل مسوم لك ةيادب يف يمالعإلا مييقتلا تامدخ مدقم عم نيفرتحملا ةطبار دقاعتت 

 ةيدنألا عيمجل ةحاتملا تاحاسملا ليلحت وأ ةيمالعإلا ةميقلا مييقت ريرقت /ةاعرلا ريرقتب اهديوزت

   .  .ةيدنألا نيب يبسانت لكشب ةيلامجإلا ةفلكتلا عيزوت متيو نا لع

 تازايتمالاو يدانلا رجتم  

 لوألا قيرفلا سبالم نم نيصيمقو مقطأ 4 ـب مسوم لك ةيادب نيفرتحملا ةطبار ديوزت ةيدنألا ىلع بجي

 .مسوملا ةيادب لبق كلذو ،ةلقنتملا ضورعلاو ةيقيوستلا تايلاعفلا ضارغأل ةيمسرلا
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 ينلعلا دازملا 

 بجومب بلطلا دنع قيرفلا ةمئاق يف نيلجسملا نيبعاللا ناصمقب ةطبارلا ديوزتب ةيدنألا مزتلت •

 .ناصمقلا عيبل ًادازم  مظنتل ةكرش عم دقاعتلا لاح يف ةطبارلا نع رداص يمسر باطخ

 اما ،نيكراشملا نيبعاللا لبق نم ةارابملا ءانثا اهئادترا مت يتلا اهتاذ ناصمقلا نوكت نا بجي •

 .مهعيقوت لمحت نا بجيف ةارابملا يف اوكراشي مل نيذلا نيبعاللا ناصمق

 .ةرشابم ةارابملا ءاهتنا روف ةطبارلا ىلا ناصمقلا ميلستب ةيدنألا مزتلت

 ةينورتكلإلا ركاذتلا ليلد ةعجارم ىجري :ةينورتكلإلا ركاذتلا

 ريغ وأ يراجتلا ينالعإلا نييزتلاب داتسالا دعاقم ةيطغتب يدانلا بغر ةلاح يف :دعاقملل يراجتلا نييزتلا

 *اهزجحو ركاذتلا هذه ءارش يدانلا ىلع بجي ،يراجتلا

 .يدانلا راعش وأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار راعش ةلصافلا تارنابلل ينالعإلا نييزتلا رهظي نأ بجي

  قيوستلا ةيجيتارتسا

 ةطبار يف قيوستلا قيرف ىلإ ةيجيتارتسالا قيوستلا ةطخ ميدقت ةكراشملا ةيدنألا عيمج ىلع بجي

 صيخرت حئاولل ًاقفو ،مسوملا قالطنا نم ًاموي 30 لبق كلذو دامتعالاو ةعجارملل ةيتارامإلا نيفرتحملا

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيدنأ

NFTs, Fan tokens 

 نيبعاللا ,تاقباسملاب ةصاخ لوصأ يهو لادبتسالل ةلباق ريغ زومر رادصا نيفرتحملا ةطبارل قحي .1

 تايلاديملا ,ةيدنألا ناصمق ,تايرابملا ركاذت رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشتو ,نيكراشملا

  ةصصخم لوادت قاوسأ لالخ نم اهلوادت متيس يتلا لوصألا نم اهريغو

 قوسلاو )رادصإلا( يلوالا قوسلا يف عيبلا ةيلمع نم جتانلا تاداريإلا لماك ليصحتب ةطبارلا موقت .2

 .ةيدنألاب ةصاخلا تاعيبملا بسح ةكراشملا ةيدنألا ىلع اهعيزوتو يوناثلا
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 ةرفشملا ةيمقرلا لوصألا

 لمشتو ,نيكراشملا نيبعاللا ,تاقباسملاب ةصاخ ةرفشم ةيمقر لوصأ جاتنا نيفرتحملا ةطبارل قح .1

 داوملا نم اهريغو جيوتتلا مسارم ,ةيخيرات تاظحل ,ةزيمملا فادهألا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 يدام دئاع اهل نوكيو ةصصخم لوادت قاوسأ لالخ نم اهلوادت متيس يتلاو ةبسانم اهارن يتلا

 ةيدنألاو تاقباسملل

 )رادصإلا( يلوالا قوسلا يف عيبلا ةيلمع نع ةجتانلا تاداريإلا لماك ليصحتب ةطبارلا موقت .2

 ةيدنألاب ةصاخلا تاعيبملا بسح ةكراشملا ةيدنألا ىلع اهعيزوتو يوناثلا قوسلاو

 ةيرادإلا حئاوللا :سماخلا لصفلا

  تافلاخملا 

 ةطبارل ،يلاحلا ةحئاللا دنتسم يف ةحضوملا ماكحألا نم ًايأ ةكراشملا ةيدنألا تكهتنا اذإ 

 تاءارجإل اقفو ةبسانملا تابوقعلا وأ تاءارجإلا نم يأ ذاختا يف قحلا  ةيتارامالا نيفرتحملا

 .ةيتارامإلا طابضنالا ةحئال وأ/و ةدوجلا ةبقارم

 ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم لخاد ةدوجوملا رصانعلا نم رصنع يأ ةرداصمو ةلازإ متي 

 ةحئاللا دنتسم عم قفتت ال تناك اذإ ،هيلثمم وأ هيبعال وأ كراشملا يدانلا لبق نم ةمدختسملا

 نيفرتحملا ةطبار حئاول وأ/و  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا تادعم حئاول وأ/و يلاحلا

 يدانلا ضرعتي دقو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةيؤر قفو رصانعلا هذه ءافخإ متي دق وأ ، ةيتارامالا

 .ًاضيأ ةبوقعلل ينعملا كراشملا

 ىرخأ ةبسانم ىرخأ تاءارجإ ةيأو ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ذختت 

 رخآ لالغتسا يأ وأ ةقباسملاب قلعتملا يراجتلا فيرعتلا نم ةصخرملا ريغ تاكرشلا عنمل

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمل

 يأ ضيوعت ةيلوؤسم اهل ةعباتلا ةيراجتلا تاهجلا الو  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار لمحتت ال 

 ةجاح ةجيتن أشنت دق يتلاو ،تناك ايأ فيلاكت وأ رارضأ وأ موسر وأ رئاسخ ةيأ نع ةكراشملا ةيدنألا نم

 .ةاعرلا وأ نييراجتلا ءاكرشلا عم هتيقافتا ىلع تاضوافملا ةداعإ وأ ليدعتل كراشملا يدانلا

 اهيبردمو اهيبعال مازتلاب قلعتي اميف ةلماكلا ةيلوؤسملا ةكراشملا ةيدنألا لمحتت 

 . ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ءانثأ ةاعرلا وأ اهئاكرشو اهيلوؤسمو اهءاردمو
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 ةيماتخ ماكحا :سداسلا لصفلا

 ةصاخلا ماكحألا 

 ةحئاللا هذه يرستو ًايغال ةحئاللا هذه فلاخي قباس رارق وأ ةحئال يأ يف دري مكح لك ربتعي 

 قبطت ةطبارلل يساسألا ماظنلا عم ضراعت يأ لاح يف هنأ الإ ،2023-2022 مسوم ةيادب نم ًارابتعإ

 .يساسألا ماظنلا ماكحا

 تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلاو هتاليدعتو دمتعملا تايرابملا تايلمع لوكوتورب ربتعي 

 .هعم ذفنيو أرقي ةحئاللا هذه نم أزجتي ال ًاءزج ةلودلا يف ةينعملا

 ةرهاقلا ةوقلاو   اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا 

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

 نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم ربتعتو ةحئاللا

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا تاهجلا

 ،قيوستلا ةحئال يف اهيلع صوصنملا داوملا نم يأب كراشملا يدانلا مازتلا مدع لاح يف 

 نمض نم ةفلاخملا نكت مل لاح يفو ،ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو ةيلام ةمارغ يدانلا ىلع ضرفت

 داحتا يف طابضنالا ةنجلل ةلأسملا لاحت ،تامارغلا ةحئال يف اهيلع صوصنملا تافلاخملا ةمئاق

  .مدقلا ةرك

 ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 

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

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا

 دامتعالاو قيدصتلا 

 اهيلع قيدصتلاو اهدامتعا متو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةحئاللا هذه دادعا مت 

 .30/06/2022 خيرات نم ًارابتعا اهب لمعلا متيو ةطبارلا ةرادإ سلجم لبق نم

  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبارل نويراجتلا ءاكرشلا :1 قحلم
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 ةيفاحصلا تارمتؤملل ةيمالعإلا تايفلخلا :2 قحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يفحصلا رمتؤملا ةلواط 3 قحلم

 

 

 

 

  :ةطلتخملا ةقطنملل ةيمالعإلا تايفلخلا 4 قحلم
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  :)شالفلا تالباقم( ةعيرسلا تالباقملل ةيمالعإلا تايفلخلا 5 قحلم
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 LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا بيكرتل ةصصخملا ،بعلملا ضرأ ىلع ةحاسملا: 6 قحلم
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  :ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحولل ميمصتلا تاداشرإو تافصاوم7 قحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زديرتروبلا 8 قحلم
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 :عيزوتلا ططخم -داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلا 9 قحلم

 

3D cam carpets – UAE PL’s Positions 

3D cam carpets – Club’s Positions 

 ةقالمعلا ةشاشلا تاموسر :10 قحلم

 ةيادبلا ةلكر لبق ةقيقد 15 ىتحو ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3 نم ةقالمعلا ةشاشلا تاموسر 10.1

 

 

 

 

 

 

3D Cam Carpets – UAE PL’s Positions

3D Cam Carpets – Club’s Positions



 

 51 

 

 )نيقيرفلا ةليكشت نالعإ ءانثأ ( ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 15 ةقالمعلا ةشاشلا تاموسر 10.2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فده ليجست دنع ةقالمعلا ةشاشلا تاموسر 10.3
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 ةارابملا ءانثأ ةقالمعلا ةشاشلا تاموسر 10.4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيداشرإلا تامالعلاو فرغلا :11 قحلم

 ةيداشرإلا تامالعلا جذومن :11.1 قحلم
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 ةارابملا موي يف ةيجيورتلا ةطشنألا :12 قحلم

 
@agleague

uaeproleague.ae

رابطة المحترفين اإلماراتية  - بناية علي وأوالده، شارع الشيخ راشد بن سعيد، منطقة الروضة، الطابق السادس - صندوق بريد 54315 أبوظبي إ.ع.م

UAE Pro League – Ali & Sons Building, Shaikh Rashid Bin Saeed St., Rawdhat Area, 6th Floor - P.O.Box 54315 Abu Dhabi, UAE
T +971 02 4044999, F +971 02 4044990

Details of promotional activity تفاصيل مقدم الطلب

  

  

  

  

Name of sponsor:  ة الحد أو الراعي اس شر

Name and type of prizes distributed:  وا المقدمة وعية ال عدد و

Location of prize distribution:  وا المقدمة ي ال ا تو م

Estimated attendance:  ور المتو م عدد ال

Number of people involved:  ين فراد المشار عدد ا

Time allocated:  من الم ال

Timing: ي التو

Location: ا الم
دا االستاد

In the stadium
ع أر الملع

On the pitch
ار االستاد

Outside stadium

بعد المبارا

After the match
ين بين الشو

Half time
ب المبارا

Before the match

Application details تفاصيل مقدم الطلب

Club name:  اس الناد

Stadium name:  اس االستاد

Name of competition:  اس المسابقة

Date of match:  تاريخ المبارا

Name of person in charge:  و اس الش المس

Application details

Rejected    ير معتمد Approved    معتمد

Comments:  ا م

MATCH DAY ACTIVATION FORM
!"#$%&'() *%&+()% ,-"(-+.() /01 !23)45() 607
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 تاقباسملاب ةطبترملا ىرخألا تاكلتمملاو لوصألا :)13( مقر قحلملا

 قوقحلا باحصأ لوصألا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيرصح- ضرعلا تاحول ىلع ةرشابملا ةينالعإلا قئاقدلا 1
 

 يدانلا

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيرصح ريغ-ةكرتشملا ةينالعإلا قئاقدلا 2

 ةارابملا لبق ةينالعإلا تاحوللا ىلع نالعإلا 3
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ةارابملا دعب ةينالعإلا تاحوللا ىلع نالعإلا 4
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 نيب ام ةحارتسا يف ةينالعإلا تاحوللا ىلع نالعإلا 5

 نيطوشلا
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ةتباثلا ةينالعإلا ةحوللا 6
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 زديرتروبلا 7
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلا 8
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةينالعإلا تاحوللا نم يناثلا فصلا 9
 

 نيبعاللا فافطصا تاحول 10
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 طسولا ةرئاد شامق ىلع نالعإلا 11
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 لوصحلا دعب

 ةقفاوملا ىلع

 )ةارابملا ءانثأ( ةقالمعلا ةشاشلا 12
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 )ةارابملا لبق( ةقالمعلا ةشاشلا 13
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 )نيطوشلا نيب ام ةحارتسا يف( ةقالمعلا ةشاشلا 14
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 )ةارابملا دعب( ةقالمعلا ةشاشلا 15
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يدانلا

 صيمقلل يمامألا هجولا 16
 

 يدانلا

 صيمقلل رسيألا مُكلا 17
 

 يدانلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار صيمقلل نميألا مُكلا 18
 

 مالعألا يلماحب صاخلا يزلا ىلع نالعإلا 19
 

 يدانلا
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 نييزتلا

 ينالعإلا

  مالعألا يلماحل

 عضو زوجي ال(

 نييزت يأ

 وأ ينالعإ

 ةيراجت تامالع

 تاركلا عمج لافطأب صاخلا يزلا ىلع نالعإلا 20
 

 يدانلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نيبعاللا يقفارمب صاخلا يزلا ىلع نالعإلا 21
 

 يدانلا

 لوصحلا دعب

 ةقفاوملا ىلع

 نيبعاللا قفن يف نالعإلا 22
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ةركلا ةصنم ىلع نالعإلا 23
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيمسرلا ةركلا 24
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عبارلا مكحلا ةحول ىلع نالعإلا 25
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لفحلا ةصنمل ينالعإلا نييزتلا 26
 

 ةارابملا موي جمانرب تاروشنم ىلع نالعإلا 27
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يدانلا

 ةعوبطملا ركاذتلا 28
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةوعدلا تاقاطب 29

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيمسرلا ناصمقلا ىلع نالعإلا 30
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقاطبلا قيلعتب صاخلا ةيمسرلا لابحألا ىلع نالعإلا 31
 

 ةيمسرلا دامتعالا تاقاطب 32
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيفحصلا تارمتؤملا تايفلخ /ةيمالعإلا تايفلخلا 33
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 شالفلا تالباقم ةيفلخ 34
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةطلتخملا ةقطنملا ةيفلخ 35
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 نيفرتحملا ةطبارب صاخلا نوفوركيملا ىلع نالعإلا 36
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاجتنملل ينالعإلا ضرعلا 37
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 لوصحلا دعب

 قفاوملا ىلع

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ماتخلاو حاتتفالا 38
 

 ةداعإلا تاطقل 39
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ثبلا ىلع ةيراجتلا ةمالعلا 40
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نيبعاللا فافطصا كيفارج 41
 

 كيفارج ةارابملا تقو /ةعاسلا 42
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 (TV Graphics) كيفارج ةارابملا فادهأ 43
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةارابملا تايئاصحإ 44
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيبعاللا ليدبت 45
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 كيفارج يفاضإلا تقولا 46
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 كيفارج فدهلا ليجست 47
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يمقرلا مالعإلا 48
 

 ويدارلا 49
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاعوبطملا 50
 

 

 يعامتجالا لصاوتلا تاصنم 51
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيفرتحملا ةطبار عقوم ىلع ةينالعإلا ةحاسملا 52

 ةيتارامإلا
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عقوم ىلع نييمسرلا ةاعرلا 53
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يعامتجالا لصاوتلا تاصنم 54

 نيفرتحملل كوندا يرودل مارجتسنإ /رتيوت /كوبسيف /
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيفرتحملل كوندا يرود يساتناف ةبعل 55
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةيكذلا ةزهجألا تاقيبطت 56

 ةيتارامإلا
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يعامتجالا لصاوتلا تاصنم يلع ةينالعالا تالمحلا 57
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
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 ةيجيورتلا تارشنلا 58
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةلومحملا فتاوهلاب ةصاخلا ويديفلا عطاقم 59
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 تنرتنإلا ربع ثبلا 60
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 مالعألا يلماح رايتخا 61
 

 يدانلا

 تاركلا عمج لافطأ رايتخا 62
 

 يدانلا

 نيبعاللا يقفارم رايتخا 63
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 لوصحلا دعب

 ةقفاوملا ىلع
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار سيلاوكلا فلخ ام ىوتحم ميمصت 64
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةارابملل بعال لضفأ 65
 

 فده لضفأ  رهشلا يف 66
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيطوشلا نيب ام ةحارتسا يف نالعإلا 67
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةارابملا موي داتسالا يف تانالعإلا 68
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 تابوحسو زئاوج 69
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 تاجتنملا تانيع عيزوت 70
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 نيعجشملا ةقطنم 71
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تايصخشلا رابك ركاذت 72
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةمهملا تايصخشلا ركاذت 73
 

 يدانلا

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيسيئرلا ةصنملا ركاذت 74

 تارايسلا نكر قطانمل لوخدلا تاقاطب 75
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 يدانلا

 دامتعالا تاراش 76
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 تاعيبم 77
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

  يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  ايادهلا 78

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  نيفرتحملل كوندا يرود عرد ةلوج 79

 لوصحلا دعب

 ةقفاوملا ىلع
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 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  نيفرتحملل كوندا يرود زئاوج عيزوت لفح 80
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  ةيرصحلا ةئفلا 81
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  يمسرلا ىمسملا 82
 

 ةيركفلا ةيكلملا قوقحو تامالعلا قوقح مادختسا 83

  )ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل(

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  بكرم راعش ءاشنإ 84
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  ثبلا ةيامح 85
 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  ةقباسملا راعش قوقح 86
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  نيبردملا /نيبعالل ةيعامجلا روصلا قوقح 87

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  ةيمسرلا ىقيسوملا قوقح 88
 

 يدانلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار عردلا روص قوقح 89

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىمرملا فلخ يراجتلا نالعإلا 90

 ) ةطبارلل يرصح قح(
 

 Live AD & the AD net ةيراجت لوصأ يأ ىلإ ةفاضإلاب 

 قوقح نم يه نيفرتحملا ةطبار اهثدحتست ىرخأ

 .ةطبارلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ) ةطبارلل يرصح قح(
 

 ةيدنألاو ةطبارلا تاداريإ زيزعتل اهلالغتساو ةديدج ةيراجت لوصأ ثادحتسا ةطبارلل قحي

 ىلع )جندنارب(  ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار ةاعر تاراعش و ةقباسملا راعش عضو :14 قحلم

  ةيدنألا تاعوبطم
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 قيوستلاب ةقلعتملا لئاسملا :51 قحلم

 دنبلا  كاهتنالا

- )طاو وليك 125( ءابرهكلا ةقاطلل دادمإ ريفوت مدع

 Phase power 3   )ريبما 63*4(

 ةينورتكلإلا تاحولل ءابرهك .1

 دق امم ةفلات وأ ةبوطعم ةيئابرهك تالباك وأ تاليصوت

 وأ ةياعدلا تاحول نع يئابرهكلا رايتلا عاطقناب ببست

 نيينقتلا ىلع رطخ لكشت

 ةينورتكلالا تاحولل ءابرهك .2

 تاحوللا بيكرتل ددحملا تقولاو خيراتلاب مازتلالا مدع

 ةينورتكلإلا

 ةينورتكلإلا تاحوللا بيكرت .3

 ةينالعإلا تاحوللا بيكرتل ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت مدع

 بيكرتلل ددحملا مويلا يف ةينورتكلإلا

 ةينورتكلإلا تاحولل ءابرهك .4

 ةيادب نم تاعاس 5 لبق ةيئابرهكلا ةقاطلا ريفوت مدع

 ةارابملا

 ةينورتكلإلا تاحوللا بيكرت .5

 ةينورتكلإلا تاحوللاب ةصاخلا قيدانص .6  بسانم ريغ نزخملا وأ ةنزخم ريغ

 ىلع ةاعرلاو ةطبارلا راعشل حيحصلا مادختسالا .7 ةمدختسم ريغ

 )تايرابملا ركاذت( ةعوبطملا داوملا ةفاك

 ىلع ةاعرلاو ةطبارلا راعشل حيحصلا مادختسالا .8 ئطاخ مادختسا

 )تايرابملا ركاذت( ةعوبطملا داوملا ةفاك

 ربوسلا تالباقمب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .9  بسانم ريغ نزخملا وأ ةنزخم ريغ

 شالف

 ربوسلا تالباقمب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .10 ةينالعإلا ةحوللا شامق ررضت

 شالف

 تالباقمب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .11 اهيلع ةظفاحملا مدع ببسب لكشلا يف ةئيدر تايفلخ 

 ةطلتخملا ةقطنملا

 لكشب ةضورعم وأ ةقبطم ريغ ةاعرلاب ةصاخلا تاقصلملا

  حيحص

 تالباقمب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .12

 ةطلتخملا ةقطنملا

 رمتؤملاب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .13 اهيلع ةظفاحملا مدع ببسب لكشلا يف ةئيدر تايفلخ 

 يفحصلا
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 لكشب ةضورعم وأ ةقبطم ريغ ةاعرلاب ةصاخلا تاقصلملا

  حيحص

 رمتؤملاب ةصاخلا ةيفلخلا تانالعإلا ةحول .14

 يفحصلا

 تارمتؤملا تالواط ىلع ةدمتعم ريغ داوم ضرع

 ةيفحصلا

 ةيفحصلا تارمتؤملا تالواط .15

 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق .16 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق يف ةدمتعم ريغ داوم ضرع

  نيبعاللا فافطصا تاحول .17 ةرفوتم ريغ

  نيبعاللا فافطصا تاحول .18 ةئيدر

  نيبعاللا فافطصا تاحول .19 تاحوللا لقنل لامعلا نم فاك ددع ريفوت مدع

  نيبعاللا فافطصا تاحول .20  بسانم ريغ نزخملا وأ ةنزخم ريغ

 ةاعرلا دعاقم .21 تابلطتملا بسح ةاعرلل دعاقم ريفوت مدع

  نيبعاللا فافطصا ةداجس .22 ةرفوتم ريغ

 نيبعاللا فافطصا ةداجس .23 ةئيدر

 نيبعاللا فافطصا ةداجس .24  لامعلا نم فاك ددع ريفوت مدع

 نيبعاللا فافطصا ةداجس .25 بسانم ريغ نزخملا وأ ةنزخم ريغ

 ةاعرلا دعاقم .26 دعاقملا ىلع تاقصلم عضو مدع

 ةاعرلا فقاوم .27 تابلطتملا بسح ةاعرلل فقاوم ريفوت مدع

 )دريتروب( ةينالعإ ةحول .28 اهيلع ةظفاحملا مدع ببسب لكشلا يف ةئيدر تايفلخ 

 )دريتروب( ةينالعإ ةحول .29  بسانم ريغ نزخملا وأ ةنزخم ريغ

 ءاغلإ ىلإ يدؤي يذلا رثكأ وأ بعال نع ةصقان ةمولعم

 نيبعاللا فافطصا سكيفارج

 نيبعاللا فافطصا روص .30

 اهيلع ةقفاوملا تمت امك تسيل بعلملا ىلع تايلاعفلا

 اقبسم

 ةارابملا موي تايلاعف .31

 يدانلا ةطشنأ .32 ةطبارلا نم ةدمتعم ريغ

 عيباسأ 6 لبق ةبولطملا ةغيصلاب يدانلا راعش ميدقت مدع

 مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع

 ةيدنألا تاراعش .33

 ةبولطملا ةغيصلاب نييراجتلا ءاكرشلا تاراعش ميدقت مدع

 .مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع عيباسأ 8 لبق

 ةطبارلل نييراجتلا ءاكرشلا تاراعش .34
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 نوكت نأ ىلع ،مالعإلاب ةصاخلا ةيراجتلا لوصألا ضرع مدع

 نيبملا وحنلا ىلع ةبسانملا ةقيرطلاب ضرعت نأو ةفيظن

 )3( مقر قحلملا يف

 ةيمالعإلا لوصألا .35

 نع ةديعبو بعلملا ضرأ جراخ ةصصخم نزاخم ريفوت مدع

 .تاريماكلا لاجم

 ةينورتكلإلا تاحوللاب ةصاخلا قيدانصلا .36

 ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحولل مئالملا نيمأتلا ريفوت مدع

 .بعلملا ضرأ ىلع ةتبثملا

 ةينورتكلإلا تاحوللاب صاخلا نمألا .37

 ببسب ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا يف رارضأ دوجو

  .هايملا

 ةينورتكلإلا تاحوللاب قحلت يتلا رارضألا .38

 ةيئابرهكلا ةقاطلاو ةحاسملل يدانلا ريفوت مدع

 .تابلطتملا بسحب ةبسانملا

 ةيراجتلا تايلاعفلا /نيفرتحملا ةطبار .39

 تاحوللا ىوتسم ىلع ةيراجتلا تانالعإلاب حمسي ال

 .ةينورتكلإلا ةينالعإلا

 تاحوللا ىوتسم ىلع يراجتلا يئاعدلا نييزتلا .40

 ةينورتكلإلا

 ريغ يجيورتلا نييزتلاب ةاطغملا دعاقملل عفدلا مدع

 .يراجتلا

 دعاقملا ىلع يراجتلا يئاعدلا نييزتلا .41

 ةيئاهنلا ةارابملا دعب ًةرشابم يجيورتلا نييزتلا ةلازإ مدع

 .ةقباسملل

 ةيئاهنلا تايرابملا دعب يئاعدلا نييزتلا ةلازإ .42

 لالخ ةدمتعملا ةاعرلاو ةنجللا تاهويديف ضرع مدع

 نيفرتحملا ةطبارل ةصصخملا قئاقدلا

 ةقالمعلا ةشاشلا .43

 ةاعرلا وأ ةطبارلا تامسجمو تاراعش مادختسا وأ ةعابط

 ناكم يف وأ ةطولغم ناولأ وأ لكشب تاقباسملا وأ

 تاشاشلا وأ ةعوبطملا داوملا ىلع ئطاخ

 ةاعرلاو ةطبارلا راعش .44

 ةطبار ةاعر ريغ ةاعرل تاراعش وأ تامالع ضرع وأ مادختسا

 ةيفحصلا تارمتؤملا ةقطنم يف ةيمسرلا نيفرتحملا

 ةاعرلاو ةطبارلا راعش .45

 ةيراجتلا ةمالعلاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت مدع

 ليلدو نييراجتلا ةاعرلا تاراعشو يدانلل ةثدحملا

 مسوملا ةيادب نم عيباسأ ةتس لبق تاداشرإلا

 نييراجتلا ةاعرلاو يدانلا راعش .46

 داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلا .47 عايض وأ فلت / ةينالعإلا تاداجسلا نيزخت ءوس

 ةينالعإلا تاداجسلا ضرع مدع نع ةجتان ةيراجت رارضأ

 يدانلا لبق نم تاداجسلا فلت ببسب داعبألا ةيثالث

 داعبألا ةيثالث ةينالعإلا تاداجسلا .48

 ةطبارب ةصاخلا لوصألا ضرع مدع

 يفحصلا رمتؤملا يف نيفرتحملا

 نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةينالعإلا داوملا .49

 يفحصلا رمتؤملاب ةقلعتملاو ةاعرلاو
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 طسولا ةرئاد .50 لماع 15 نع لقي امب لامع ريفوت

 طسولا ةرئاد .51 طسولا ةرئاد شامقل ئطاخلا بيكرتلا

 ةيلاعف لالخ ةارابملا موي قيوستلا لثمم دجاوت مدع

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 قيوستلا يلثمم .52

 تاعامتجال يدانلا يف قيوستلا يلثمم روضح مدع

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو يدانلا

 قيوستلا يلثمم .53

 عقوملا ربع ةارابملا تايلمع ميظنت ريرقت لامكتسا مدع

 يئزج وأ يلك لكشب ينورتكلإلا

 قيوستلا يلثمم .54

 روهمجلا بذجل ةيجيورتلا ةطخلا .55 ةارابملا نم نيعوبسأ لبق ةطخلا ريفوت مدع

 روهمجلا بذجل ةيجيورتلا ةطخلا .56 ةطبارلل ةمدقملا ةيجيورتلا ةطخلاب مازتلالا مدع

 Infotainment( يهيفرتلا ماظنلا ريفوت مدع

System( 

 هيفرتلا ماظن .57

 تابورشملاو ةمعطألل ةيقيوستلا ةطخلا .58 ةطخلا ريفوت مدع

 تابورشملاو ةمعطألل ةيقيوستلا ةطخلا .59 ةطخلاب مازتلالا مدع

 تابورشملاو ةمعطألا .60 تالمهملا لالس نم يفاك ريغ ددع

 ةمعطألا لاخدإب روهمجلل حامسلا مدع

 ةقطنم لخاد اهريفوت متي يتلا تابورشملاو

 تايلاعفلا

 تابورشملاو ةمعطألا .61

 ءالدبلا يتكد .62 ءالدبلا يتكدل ينالعإلا نييزتلا مدع

 


