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 ةمدقم

 ةطبار تاقباسم يف ماع لكشب تايرابملل ةيميظنتلا ةيلمعلا نم أزجتي ال َاءزج دامتعالا تاقاطب ربتعت •

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةماقإ نكامأ يفو ينمزلا راطإلا يف نولمعي نيذلا صاخشألل ردصت لمع ةادأ ةباثمب دامتعالا ماظن ربتعي •

 لوخت ثيحب لوخدلا تازايتماو قوقح دامتعالا ةقاطب حنمتو رهظت .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

  .حاجنب مهتابجاو ءادأ نم نيلماعلا صاخشألا

 ةباثمب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةرداصلا ةقاطبلا هذه لوبقو دامتعا ةقاطب بلطب مدقتلا ربتعي •

 نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلاو هذه دامتعالا حئاول يف دراولا ىوتحملاب همازتلاو بلطلا مدقم لوبق

 .ةيتارامإلا

 دامتعالا حئاول مدق دق هنأب نيرخآ صاخشا وأ رخآ صخش نع ةباينلاب بلط مدقي صخش لك رقيو نمضي •

 نأو مهنع ةباينلاب دامتعالا تابلط مدقي نيذلا صاخشألا عيمجل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا هذه

 نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا دامتعالا حئاول ماكحأو طورش ىلع اوقفاوو اوأرق دق صاخشألا ءالؤه عيمج

 تابلطل مهنع ةباينلاب مدقتي نيذلا صاخشألا عيمج نأ دامتعالا تابلط مدقم نمضي امك .ةيتارامإلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا حئاول ماكحأو طورشل نولثتميس دامتعالا

 ضرغلا

 ةنمآو ةسلس تايرابملل ةيميظنتلا ةيلمعلا نوكت نأ نامض وه دامتعالا ةقاطب نم يسيئرلا ضرغلا نإ •

 يف دجاوتلا نيبسانملا صاخشألل حامسلا لالخ نم كلذو تايلاعفلاب صاخلا نمألا جمانرب لّمكت ثيحب

 .بسانملا تقولا يفو بسانملا ناكملا

 فادهألا

 .ةيليغشتلا مهماهم ذيفنت معد فدهب نيدمتعملا تاسسؤملاو دارفألا وأ/و لمع تاعومجم ديدحت .1

 عنملو مهلامعأ ذيفنتب اهيف نوموقي يتلا نكامألا ىلإ مهل حرصملاو نيينعملا صاخشألا لوصو نامض .2

 .لوخدلا نم مهل حرصم ريغلا صاخشألا

 ةطبار تاقباسم يف ةمالسلاو نمألا تاءارجا حاجنا يف ةدعاسم ةيلمع دامتعالا ةيلمع نوكت نأ .3

 .تاكلتمملاو دارفألا ىلع ررضلا عوقو رطخ ليلقتل كلذو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ماحدزالا عنمو ةقطنم لك يف صاخشألا ددعب مكحتلا .4
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 دامتعالا تاقاطب .1

 ةيلوؤسملا 1.1

 صخش لكل دامتعالا تاقاطب رادصإ نع ةلوؤسملا يه اهدحو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نوكت 1.1.1

 ةطبار تاقباسم ةماقا نكامأ ىلإ لوخدلا بلطتت يتلاو تايرابملا تايلمع نمض ةيمسر ماهمب موقي

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ًامزلمو ًايئاهن دامتعالا تاقاطب صوصخب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار رارق نوكي 2.1.1

 سلجم ءاضعأو ةيرادإلاو ةينفلا ةزهجألاب ةصاخلا تاقاطبلا ةداعإ ةسسؤملا /يدانلا يلع بجي 3.1.1

 موقي كلذ رذعت اذإو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يلا ددج ءاضعأب مهلادبتساب بغري يذلاو ةرادإلا

 .ىرخأ ةرم هتقاطبل وضعلا مادختسا مدعب دهعت ةباتكو ةقاطبلا دقف ةمارغ ديدستب يدانلا

 عاجرتساب يدانلا موقي ةمئاقلا نم هجارخإ وا رخا يدان يأل بعال ةراعا وا عيبب يدانلا مايق ةلاح يف 4.1.1

 ةمارغ ديدستب يدانلا موقي كلذ رذعت اذإو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يلا بعاللاب ةصاخلا ةقاطبلا

 .ىرخأ ةرم هتقاطبل بعاللا مادختسا مدعب دهعت ةباتكو ةقاطبلا دقف

 قاطنلا 2.1

 ربتعت اهنأ امك ،قح تسيلو زايتما يه ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةرداصلا دامتعالا ةقاطب نإ 1.2.1

 تابجاو ءادأ ءانثأو داتسالا لوخد دنع تاقوألا عيمج يف دامتعالا ةقاطب ءادترا بجي .ةيرورض لمع ةادأ

 وا اهئادترا داتسالا ىلإ لوخدلا مهلوخت دامتعا تاقاطب ىلع ةلصاحلا فارطألل زوجي ال نكلو ،لمعلا

 .مهلمع تاقوأ جراخ تاقاطبلا هذه تازايتما مادختسا

 دعاقم يف سولجلا يف قحلا اهلماح حنمت الو ةزيمم ةناكم ىلع دامتعالا تاقاطب لدت ال 2.2.1

 ريهامجلا دعاقم نم دعقم ىلع لوصحلاب نيبغارلا صاخشألا ىلع يغبني .داتسالا يف نيجرفتملا

 .ةارابملا روضحل ةوعد وأ ةركذت ىلع لوصحلل فيضملا يدانلا عم لصاوتلا

  :دامتعالا ةقاطب نإ 3.2.1

 ،يعامتجالا زكرملل ليثمت وأ ةمالع دعت ال •

 ،دعقم يف قحلا حنمت ال اهنأ امك ،ةارابملا روضحل ةوعد ةقاطب وأ ةركذت تسيل •

 ،ةلماجملا ليبس ىلع مدقت الو ةيده تسيل •

 ،تارارق وا رماوأ رادصإ ةادأ تسيل •

 .رخآ صخش يأل اهلقن زوجي الو طقف دامتعالا هل حنم يذلا صخشلا دامتعالا ةقاطب صخت 4.2.1

 يلوؤسمل تاقوألا عيمج يف ةحضاو نوكت ثيحب دامتعالا ةقاطب ءادترا ةقاطبلا لماح ىلع بجي 5.2.1

 .ةصاخلا نمألا تاكرش يفظومو نمألا لاجرلو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا تايرابملا

 عيمجب مدقلا ةرك ةكرش ةرادإ سلجمل طقف نيتقاطب حنمب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت 6.2.1

 )ةرادالا سلجم لبق نم مهرايتخا متي( ةارابملا دعبو لبق بعلملا ضرا لوخد يلا ةفاضإلاب تايحالصلا

 .بعلملا ضرا لوخد ادع تايحالصلا عيمجب ءاضعألا يقابو
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 يلوئسمل قحيو هل لوخملا لمعلل اقفو طقف هل صصخملا قطانملاب مازتلالا ةقاطبلا لماح ىلع 7.2.1

 يف هل صصخملا ةقطنملا يف دجاوتلا مدعب ةقاطبلا بحاص نم بلطلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

  .ةقطنملا هذه يف هدوجول ةرورض دوجو مدع ةلاح
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 دامتعالا ةقاطب ىوتحم .2

 :ةيلاتلا تامولعملا ةقاطبلل يمامألا هجولا ىلع رهظي :يمامألا هجولا 1.2

 .دمتعملا صخشلا مسا •

 .دمتعملا صخشلا ةروص •

 .دامتعالا ةئف •

 .يرودلاب صاخلا يفيرعتلا مقرلا •

 ."طقف نيبعالل" ةيتارامإلا ةيوهلا ةقاطب مقر •

 .بقللا /بصنملا •

 .ةمظنملا مسا •

 .لوخدلا نكامأ •

 .لوخدلا قطانم •

 :ةيلاتلا تامولعملا ةقاطبلل يفلخلا هجولا ىلع رهظي :يفلخلا هجولا 2.2

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةرداصلا دامتعالا تاقاطبب ةقلعتملا ماكحألاو طورشلا •

 .دامتعالا قطانم حيتافم •

 .يعارلا راعشو مسا •

                                 

 

  

 ةئفلا
 قطانم
 لوخدلا
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 دامتعالا تائف .3

 صاخشألا ةيوه ىلع فرعتلا ليهستل دامتعالا تائف تعِضو دقف ،نيينعملا صاخشألا نم ريبكلا ددعلل ًارظن

  .ناكملا يف نيدجاوتملا

 :ةئف لك لثمت يتلا ناولألاو دامتعالا تائفل حيضوت يلي اميف

 

 ةئفلا هذه تحت تامظنملا نوللا ةئفلا

 نيفرتحملا ةطبار

 ةيتارامإلا

  ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار قرزألا

 ةيبرعلا تارامإلا داحتا

 مدقلا ةركل ةدحتملا

 مدقلا ةركل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا داحتا ينب

 مدقلا ةرك تاكرش يف نيلماعلا صاخشألا حتاف قرزأ قرِفلا

 .لوألا قيرفلاب رشابم لكشب نيطبترملاو

 ةيلحملا ةنجللا

 ةمظنملا

 مدقلا ةرك تاكرش يف نيلماعلا صاخشألا رمحألا

 تايرابملا ميظنت نع نيلوؤسملاو

 مدقلا ةرك تاكرش يف نيلماعلا صاخشألا يجسفنبلا معدلا تامدخ

 تايرابملا ميظنت ةيلمع معد نع نيلوؤسملاو

 لئاسو اهيف امب ،نيروصملاو ةبوتكملا ةفاحصلا رفصألا مالعإلا لئاسو

 ،ثبلا قوقح ىلع ةلصاح ريغلا فارطألاو يدانلا مالعإ

 .يمقرلا مالعالا

 ةيضايرلا يبظوبا ةانق حتاف رضخأ ةيضايرلا يبظوبا ةانق

 ةيضايرلا يبد ةانق يلاقتربلا ةيضايرلا يبد ةانق

 ةيضايرلا ةقراشلا ةانق حتاف يدامر ةيضايرلا ةقراشلا ةانق

  ةطرشلا دوسا نمألا

 لمعي ثلاث فرط يأ

 نيفرتحملا ةطبار حلاصل

 ةيتارامإلا

 نيفرتحملا ةطبار حلاصل لمعي ثلاث فرط يأ يدرولا

 )..…,LED, ADIB( ةيتارامإلا

 ةينطولا ةنجللا

 تاطشنملل

 تاطشنملل ةينطولا ةنجللا يدرولا

 يد شتا فيال يدامرلا يد شتا فيال
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 تحت نيفرتحملا يرود

 ةنس 21

 يجسفنبلا

 حتافلا

 مدقلا ةرك تاكرش يف نيلماعلا صاخشألا

 نيفرتحملا يرود قيرفب رشابم لكشب نيطبترملاو

 .ماع 21 تحت

 .تايلاعفلا تاكرش ،نيعوطتملا رضخأ تايلاعف

 

 لوخدلا قوقح .4

 :ةيلاتلا لوخدلا قوقح صيصخت بجي

 نكامألل لوخدلا •

 قطانملل لوخدلا •

 نكامألل لوخدلا 1.4

 يهو داتسا )14( رشع ةعبرأل لوخدلا قوقح حنمت )تاراعش( نكامألل لوخد زمر 15 مادختسا متي 1.1.4

 .اهيلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ةماقإل مدختست يتلا تاداتسإلا

 ةددحم ةيضارتفا قطانم ديدحت مت ،لوخدلا قوقح نم بسانملا ىوتسملا ةقاطبلا لماح حنم ضرغل 2.1.4

 .)ةيضارتفالا قطانملا ىلع عالطالل )18( مقر ةحفصلا ىلع عالطالا ىجري( ةددحم ماهمل ًاقبسم

 .تاداتسإلا عيمجل لوخدلا عيطتسي ةقاطبلا لماح نأ ينعي ةيضارتفالا لوخدلا قطانم يف ”A" فرحلا

 .طقف هداتسإل لوخدلا عيطتسي ةقاطبلا لماح نأ ينعي ةيضارتفالا لوخدلا قطانم يف ”H" فرحلا
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 ...ىلإ لوخدلاب حامسلا لوخدلا نكامأ زومر

 

 

 دشار داتسا

 

 دياز نب عازه داتسا

 

 دياز نب نادمح داتسا

 
 دياز نب دمحم داتسا

 

 موتكم لآ داتسا

 

 حئاطبلا يدان داتسا

 

 نايهن لآ داتسا

 
 ةقراشلا يدان داتسا

 
 ليبعز داتسا

 
 نامجع يدان داتسا

 

 ابد يدان داتسا

 
 ناكفروخ يدان داتسا

 
 ءابلك يدان داتسا
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 ساي ينب داتسا

 

 تاداتسإلا عيمج 

 

 

 .ةماعلا ةكرحلا قطانمو ددحملا داتسالا ىلإ لوخدلا قح ةقاطبلا لماح نكامألا لوخد زومر حنمت 3.1.4

 .ةبسانملا لوخدلا قطانمل ًاقفو ىرخأ لوخد دويق قيبطت متي
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 قطانملل لوخدلا 2.4

 ةددحم ةيضارتفا قطانم ديدحت مت ،لوخدلا قوقح نم بسانملا ىوتسملا ةقاطبلا لماح حنم ضرغل 1.2.4

 )ةيضارتفالا قطانملا ىلع عالطالل )12و 11( مقر تاحفصلا ىلع عالطالا ىجري( ةددحم ماهمل ًاقبسم

 حنمي ثيحب ،لوخد ةقطنم 9 ىلإ داتسالا ميسقت مت ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمل ةبسنلاب

 .ةلصلا تاذ ةقطنملا مقر مهتاقاطب يف رهظي نيذلا تاقاطبلا يلماحل لوخدلا قح

 :اهنم لكل ةقفاوملا زومرلاو لوخدلا قطانم لوح ةماع ةرظن يلاتلا لودجلا مدقي 2.2.4

 

 ةقطنملا فيرعت ةقطنملا

 بعللا ناديم 1

 

 قفن ،عبارلا مكحلا عقوم ،نيقيرفلا ءالدب يتكد ،بعللا ناديم

 ةيراس لوخدلا تايحالص نوكت .بعللا ناديمل لوخدلاو نيبعاللا

 ،طقف نيطوشلا نيب ام ةحارتسا يفو ةارابملا دعبو لبق

 .ةارابملا ءانثأ لوخدلا رظحيو

 ةيبطلا فرغلا ،تايرابملا يلوؤسمو قيرفلا يلوؤسم فرغ تاقباسملا ةقطنم 2

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بتاكم ،"تاطشنملا صحف ةفرغ"

 ."سبالملا ليدبت فرغل لوخدلا كلذ يف امب " تارمملا

 .ةطلتخملا ةقطنملا

 ،يفحصلا رمتؤملا ةعاق ،)نييمالعالا دعاقم( نييمالعإلا ةصنم نييمالعإلا ةصنم 3

 .نويزفلتلا تاهويدوتسا ،

 يمالعإلا زكرملا 4

 

 

 .)مالعإلا لئاسو لمع ةقطنم( يمالعإلا زكرملا

 ةماهلا تايصخشلا ةقطنم 5

VIP 

 

 دعاقم ،ةماهلا تايصخشلا ةهدرو لابقتسا ةقطنم 

 VVIP تايصخشلا رابك ةقطنم ،ةماهلا تايصخشلا

  ثبلا ةهج عقوم ثبلا ةقطنم 6

 

 تاجردملاو ريهامجلاب ةصاخلا قطانملا ريهامجلا قطانم 7

 فقاوملا ةقطنم 8

 

 تامدخلاو فقاوملا ةقطنم

 نويزفلتلا قيلعت عقاوم قيلعتلا فرغ 9
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  ةارابملا ءانثأ بعللا ناديم »

 حمست ةصاخ ناصمق ىلع لوصحلا تاقاطبلا يلماحل قحي ناصمقلا

 .بعللا ناديم ىلإ لوخدلاب مهل

 دامتعالا ةقاطب نادقف وأ ءاغلإو بحس .5

 لاح يف اهنع ةرداص دامتعا ةقاطب يأ بحس ةطبارلل قحي :دامتعالا ةقاطب ءاغلإ وا بحس تالاح 1.5

 ميماعتلاو تاميلعتلاو ةطبارلا حئاول يف اهيلع صوصنملا دونبلا نم يأل ةقاطبلا لماح لاثتما مدع

  .اهنع ةرداصلا

 ةقاطب حنم نأ تأر لاح يف اهبحسو دامتعا ةقاطب يأ ءاغلإ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي ، 2.5

 .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاول وأ ةحئالل ًاقفو متي مل دامتعالا

 لهؤم ريغ ةقاطبلا لماح حبصأ لاح يف اهبحسو دامتعا ةقاطب يأ ءاغلإ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي

 اهءاغلإ وأ اهبحس دعب دامتعا ةقاطب رادصا بلطب مدقتلا زوجي ال هالعأ ةروكذملا تالاحلا يفو ،اهمادختسال

 مزتلي دامتعا ةقاطب يأ ءاغلإ وأ بحس ةطبارلا تررق لاح يف 5.2 .ءاغلإلا وأ بحسلا بابسأ لاوز لاح يف الإ

 عم ةقاطبلا ءاغلا وأ بحسب راعشالا خيرات نم لمع نيموي لالخ ةطبارلا رقم يف ةقاطبلا ميلستب يدانلا

 ةمارغ ضرف متي كلذ ةفلاخم ةلاح يفو ميلستلا ىتح راعشالا خيرات نم ةقاطبلا مادختسا مدعب مازتلإلا

 .ةدوجلا طبض

 ،ةينمأ بابسألو ،ةلاحلا هذه يف .دامتعالا ةقاطب فلت وأ ةقرس وأ نادقف نع جتانلاو :يرسقلا ءاغلإلا 1.1.5

 مهرد )500( غلبمب ةليدب دامتعا ةقاطب رادصإل موسر قبطت .دامتعالا ةقاطب ءاغلإ يرورضلا نم هنإف

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل عفدت )طقف يتارامإ مهرد ةئمسمخ( يتارامإ

 دامتعالا بلط مدقمل ةيصخشلا تانايبلا اهيف نوكت يتلا تالاحلا يهو :عقاولا مكحب يرسقلا ءاغلإلا 2.1.5

 .ةحيحص ريغ ةحونمملا لوخدلا تازايتما وأ

 نيفرتحملا ةطبار ريدقتل ًاعضاخ دامتعالا ةقاطب ءاغلإ رارق نوكي ،هالعأ ةروكذملا تالاحلا عيمج يف 3.5

 .ةيتارامإلا

 

 :ةليدب ةقاطب بلط ةلاح يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يفرصملا باسحلا ليصافت

  ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار :باسحلا بحاص مسا

 )ADIB( يمالسإلا يبظ وبأ فرصم :فرصملا

AE660500000000012888825: IBAN 
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  دامتعالا نكامأو قطانمل ةيداشرإلا تامالعلا .6

 ةقاطب نم جذومنو لوخدلا قطانم راهظإل لوخد ةبقارم ةطقن لك يف ةيداشرإ تامالع ضرع متيس 1.6

 .لوخدلا ةديقم نكامألا يف دجاوتلاب اهل حمسي يتلا )ءاضتقالا بسح( SAD ةيليمكتلا دامتعالا

 ةيداشرإلا تامالعلا ىلع ضرعتس يتلا لوخدلا قطانم ديدحتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت 2.6

 ةقفاوم نود ةيداشرإلا تامالعلا هذه نم يأ نكامأ رييغت وأ كيرحت ًاتاب ًاعنم عنمي .ةصصخملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةقبسم

 دامتعالاو قيدصتلا .7

 اهب لمعلا متيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم لبق نم اهيلع قيدصتلاو ةحئاللا هذه هدامتعا مت

  .30/06/2022 خيرات نم ًارابتعا
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 بلطلا ةجلاعمو دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا تاوطخ .8

 تاوطخلا

 داحتا( ةحلصملا باحصأل تاميلعتلا لاسرإ متيو ًاينورتكلإ دامتعا ةقاطب بلط زيهجت متي .1

 نم اهريغو ثبلا تاهجو ،مالعإلا لئاسو ،ةيدنألا ،مدقلا ةركل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 www.agleague.ae عقوملا ىلع هرشن متيو ،)ةينعملا تاهجلا

 مدقلا ةركل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا داحتا نم لكل ينورتكلإ باسح صيصخت متي .2

 ةطبارل نيرخآلا ءاكرشلاو ةيمسرلا ثبلا تاهجو مالعإلا لئاسوو مدقلا ةرك تاكرشو

 .ينورتكلإلا دامتعالا ماظن ىلإ لوخدلل كلذو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةصاخ تاباسح ءاشنإ مهل تاباسح صيصخت متي مل نيذلا تاسسؤملا /و دارفألا عيطتسي .3

 .تنرتنإلا قيرط نع مهب

 وأ/و ةحلصملا باحصأ عيطتسي ،رورملا ةملكو مدختسملا مسا نم ققحتلا درجمب .4

 تابلط ميدقتو ينورتكلإلا ماظنلا ىلإ لوخدلا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا دارفألا

 نيفرتحملا ةطبارل راعشإ لاسرا ًايكيتاموتوأ متيس ،بلطلا ميدقت دنع .دامتعالا

 ةيتارامإلا

 .ةمدقملا تادنتسملاو تانايبلا ةحص نم دكأتلاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت .5

 .دامتعالا تابلط ىلع ةقفاوملا مدع وأ ةقفاوملاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت .6

 بلطلا مدقم مالعا متيس ،بابسألا نم ببس يأل دامتعالا بلط ضفر مت لاح يف

  .ميدقتلا ةداعإل 2 ةوطخلل ةدوعلا اهدنع بلطلا مدقمل زوجي .ضفرلا بابسأب

 ًاراعشإ بلطلا مدقم ملتسيس .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم دامتعالا ةقاطب رادصإ .7

 ةرك ةكرشل بلطلا ناك لاح يف .ةقاطبلا مالتسال روضحلل ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع

 وأ مدقلا ةرك ةكرش مالعإب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت ،ةمظنمل وأ مدق

 .ةزهاج دامتعالا ةقاطب نوكت امدنع ةمظنملا

 نيفرتحملا ةطبارل يسيئرلا بتكملا نم ةقاطبلا مالتساب دامتعالا بلط مدقم موقي .8

 .دامتعالا ةقاطب مالتسا دنع ةيوه تابثا ميدقت بجي :ةظحالم .ةيتارامإلا

 ةدمل مسوملا ةيادب يف بلطلا جاتحي امنيب ،لمع مايأ )3( ةثالثل مسوملا لالخ دامتعالا بلط جاتحي :ةظحالم

 دامتعالا تابلطب مدقتلا ىجري ،اذل .تقولا سفن يف ةملتسملا تابلطلا نم ريبكلا ددعلل ًارظن كلذو لوطأ

 .ةارابملا لبق ةقاطبلا ىلع لوصحلا نامضل بسانملا تقولا يف
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 )دامتعالا ةقاطب مالتسا دنع هعيقوت متي( رارقإ

 

 هذه دامتعالا ةقاطب لماح ،............................................................................................................... هاندأ عقوملا انأ

 طورشلل لثتمأس يننأ دامتعالا ةقاطبل يمالتساب هنأ رقأ ،يمساب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةرداصلا

 :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا حئاول يف درو ام ىلإ ةفاضإلاب ،هاندأ ماكحألاو

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا حئاولل لاثتمالا ىلع تقفاوو تمهفو تأرق دق يننأب رقأ .1

 ،ريهامجلا دعاقم يف سولجلل يب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب لمعتسا نل يننأو .2

 ،رخآ صخش يأ عم يب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب كراشأ وأ لقنأ نل يننأو .3

 ةعيبطب قلعتت ضارغأل" اهرادصا مت ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب نأب كردأ انأو .4

 ال وأ اهب يل ةقالع ال يتلا ىرخألا تايرابملا ةماقإ نكامأل لوخدلل اهمدختسا نل يننأو طقف "لمعلا

 ةقاطب بحس ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجيو ،ةطبارلا لمعب ةقلعتم ةيمسر ةطشنأب اهيف موقأ

 رادصإ ةداعإل مهرد فالآ ةسمخ )5,000( ـب ردقت ةفلاخم قيبطتو ،كلذل يتفلاخم لاح يف دامتعالا

 .ةقاطبلا

 نمض ،يب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب يف ةددحملا قطانملا ىلإ الإ لوخدلاب يل حمسي ال هنأب كردأ انأو .5

 .تايرابملا ةماقإ نكامأ

 SAD ةيليمكت دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلا ينم بلطي دق ،تايرابملا ضعبل ةبسنلاب ،هنأ ًاضيأ كردأ امك .6

 ،ةقطنملا كلت ىلإ لوخدلا ىلع ًارداق نوكأ نل اهنود نم يتلاو

 يف اهب لاثتمالاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا حئاول مارتحا ىلع بجوتي هنأ كردأ انأو .7

 ،تايرابملا ةماقإ نكامأ يف يدجاوت ءانثأ تاقوألا عيمج

 ءاغلا وأ/و بحس يف قحلا ةنجللو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل دوعت دامتعالا ةقاطب ةيكلم نأ كردأ انأو .8

 ،اهريدقت بسحب يروف رثأب يب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب

 هذه يف ةدراو ريغلا بابسألا نم رخآ ببس يألو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي هنأ ًاضيأ كردأ امك .9

 لاح يف كلذو يروف رثأبو يب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب ءاغلا وأ/و بحس ةنجلل زوجي ،ماكحألاو طورشلا

 ةطبارب ةصاخلا دامتعالا حئاول يف ةدراولا طورشلل لثتما مل يننأب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تملع

  ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ىلع بجوتي هنأو ةمّيق ةقاطب يه ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب نأ كردأ انأو .10

 .ةقرسلا وأ عايضلا نم اهيلع ةظفاحملا

 مهرد )500( غلبمب موسر قبطت ،ةقاطبلا ةقرس لاح يف وأ يتقاطب عايض لاح يف هنأ كردأ يننأ امك .11

 ،ةليدب ةقاطب رادصإ موسرك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل عفدت يتارامإ
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 تايرابملا عيمج يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا دامتعالا ةقاطب ءادترا ىلع بجوتي هنأ كردأ انأو .12

 نيفرتحملا ةطبار دامتعا ةقاطب ءادترا نود ةارابملا ناكم لوخدب هل حمسي نل هنأو ،اهيف لمعأ يتلا

 .ةيتارامإلا

 :خيراتلا

  :مسالا

 :بصنملا

 :عيقوتلا
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