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شرح برنامج TACP لعام 2019

الالعبون

Tennis Anti-Corruption Program (TACP) لحمايــة  تــم وضــع برنامــج 

نزاهــة رياضتنــا وحمايتكــم كالعبيــن وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس 

مــن الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات. تقــدم هــذه الوثيقــة 

ــة،  ــة الكامل ــى القائم ــول ع ــاد، وللحص ــة الفس ــد مكافح ــا لقواع ملخًص

www.tennisintegrityunit.com يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي

المراهنة

ــي أي  ــت وف ــي أي وق ــس ف ــدث تن ــى أي ح ــن ع ال تراه

مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو 

توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك أو ألي عضــو فــي 

فريقــك

توجيه نتائج المباريات

ال تقــم أو تحــاول القيــام بتوجيــه نتيجــة أي حــدث تنــس 

أو أي جانــب مــن جوانبــه ألي ســبب كان )ويشــمل ذلــك 

ــات أو  ــاب أو المجموع ــاط أو األلع ــر للنق ــه المباش التوجي

ــأي طريقــة( ــة التالعــب بالتعــادل ب محاول

ــه  ــى توجي ــاعده ع ــر أو تس ــب آخ ــن أي الع ــب م ال تطل

النتيجــة أو أي جانــب مــن جوانــب أي حــدث تنــس

ال تطلــب أي منفعــة أو تقبلهــا فــي مقابــل األداء بمســتوى 

أدنــى مــن أفضــل مســتوى يمكنــك األداء بــه

ال تطلــب أي منفعــة أو تقبلهــا فــي مقابــل التأثيــر الســلبي 

عــى أفضــل الجهــود التــي يبذلهــا العــب آخــر

المعلومات الداخلية

ــن  ــك أو ع ــة عن ــر عام ــة غي ــات حساس ــارك معلوم ال تش

ــع أي  ــة م ــراض المراهن ــس ألغ ــدث تن ــر أو ح ــب آخ الع

ــخص ش

ال تعــرض تقديــم أي معلومــات ألي شــخص مقابــل المال 

أو أي منفعــة

الوايلد كارد

ال تقــدم األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال التعويــض فــي 

مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد

إلتزامات اإلبالغ

يجــب عليــك اإلبــالغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور 

 TIU الفســاد إىل وحــدة

ــام أي  ــال قي ــي ح ــدة TIU ف ــالغ إىل وح ــك اإلب ــب علي يج

شــخص بعــرض أمــوال أو أي منفعــة عليــك فــي مقابــل 

التأثيــر عــى النتيجــة أو عــى أي جانــب مــن جوانــب 

أي حــدث تنــس أو فــي حــال طلبــه منــك أي معلومــات 

ــة داخلي

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات 

التــي يتــم إجراؤهــا مــن ِقبــل وحــدة TIU، وهــو مــا قــد 

يشــمل إجــراء مقابــالت شــخصية أو تقديــم هاتفــك 

المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات 

الصلــة

ــالغ عــن أي نشــاط فاســد أو  ــد مــن المعلومــات ولإلب للحصــول عــى المزي

إذا كان لديــك أي أســئلة، قــم بتنزيــل تطبيــق TIU أو اتصــل بنــا مــن خــالل 

الروابــط التاليــة:

يكــون جميــع الالعبيــن المشــاركين فــي أحــداث 
 TACP التنــس المهنيــة مشــمولين بقواعــد برنامــج
وســيظلون مشــمولين بتلــك القواعــد لمــدة عاميــن 
مــن آخــر حــدث شــاركوا فيــه مــا لــم يتقاعــدوا 
بصفــة رســمية. ويقــع عــى عاتقــك مســؤولية 

ــا.  ــال له ــد واالمتث ــذه القواع ــة ه معرف

فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك، 
فســُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى 250 ألــف دوالر 
ــداث  ــي أح ــاركة ف ــن المش ــاة م ــدى الحي ــر م وحظ

التنــس وحضورهــا. 

mailto:education%40tennisintegrityunit.com?subject=
tel:+442083924798
http://www.tennisintegrityunit.com/
https://itunes.apple.com/gb/app/tiu-news-tips-and-rules/id1148042964?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearedrum.tiuapp&hl=en_GB
http://www.tennisintegrityunit.com


education@tennisintegrityunit.com

+44 (0)20 8392 4798

شرح برنامج TACP لعام 2019

المسؤولون

تــم وضــع برنامــج Tennis Anti-Corruption Program (TACP) لحمايــة نزاهة 

رياضتنــا وحمايتكــم كمســؤولين وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس من 

ــات. تقــدم هــذه الوثيقــة ملخًصــا  ــة بالمراهن ــم ذات الصل الفســاد والجرائ

لقواعــد مكافحــة الفســاد؛ وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة، يُرجــى زيــارة 

www.tennisintegrityunit.com الموقــع اإللكترونــي

المراهنة

ــي أي  ــت وف ــي أي وق ــس ف ــدث تن ــى أي ح ــن ع ال تراه

مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو 

توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك أو ألي عضــو فــي 

فريقــك

توجيه نتائج المباريات

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة 

أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه )ويشــمل ذلــك 

ــات أو  ــاب أو المجموع ــاط أو األلع ــر للنق ــه المباش التوجي

محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة(

ال تطلــب أي أمــوال أو أي منفعــة أو تقبلهمــا فــي مقابــل 

ــا أو  ــج أو تأخيرهم ــات النتائ ــج أو بيان ــي النتائ ــب ف التالع

تغييرهمــا بخــالف ذلــك

المعلومات الداخلية

ال تشــارك معلومــات حساســة غيــر عامــة عنــك أو عــن أي 

حــدث تنــس أو عــن أي العــب ألغــراض المراهنــة مــع أي 

شخص

ــر عامــة ألي  ــم أي معلومــات حساســة غي ال تعــرض تقدي

ــل المــال أو أي منفعــة شــخص مقاب

إلتزامات اإلبالغ

يجــب عليــك اإلبــالغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور 

 TIU الفســاد إىل وحــدة

ــام أي  ــال قي ــي ح ــدة TIU ف ــالغ إىل وح ــك اإلب ــب علي يج

شــخص بعــرض أمــوال أو أي منفعــة عليــك فــي مقابــل 

التأثيــر عــى النتيجــة أو عــى أي جانــب مــن جوانــب 

أي حــدث تنــس أو فــي حــال طلبــه منــك أي معلومــات 

ــة داخلي

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات 

التــي يتــم إجراؤهــا مــن ِقبــل وحــدة TIU، وهــو مــا قــد 

يشــمل إجــراء مقابــالت شــخصية أو تقديــم هاتفــك 

المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات 

الصلــة

ــالغ عــن أي نشــاط فاســد أو  ــد مــن المعلومــات ولإلب للحصــول عــى المزي

إذا كان لديــك أي أســئلة، قــم بتنزيــل تطبيــق TIU أو اتصــل بنــا مــن خــالل 

الروابــط التاليــة:

يكــون جميــع المســؤولين المشــاركين فــي أحــداث 
 TACP التنــس المهنيــة مشــمولين بقواعــد برنامــج
وســيظلون مشــمولين بتلــك القواعــد لمــدة عاميــن 
بدايــة مــن آخــر حــدث شــاركوا فيــه مــا لــم يتقاعدوا 
بصفــة رســمية. ويقــع عــى عاتقــك مســؤولية 

معرفــة تلــك القواعــد واالمتثــال لهــا.

فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك، 
فســُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى 250 ألــف دوالر 
ــداث  ــي أح ــاركة ف ــن المش ــاة م ــدى الحي ــر م وحظ

التنــس وحضورهــا. 
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شرح برنامج TACP لعام 2019

المدربون

تــم وضــع برنامــج Tennis Anti-Corruption Program (TACP) لحماية نزاهة 

رياضتنــا وحمايتكــم كمدربيــن وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس مــن 

الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات. تقــدم هــذه الوثيقــة ملخًصــا 

لقواعــد مكافحــة الفســاد، وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة، يُرجــى زيــارة 

www.tennisintegrityunit.com الموقــع اإللكترونــي

المراهنة

ــي أي  ــت وف ــي أي وق ــس ف ــدث تن ــى أي ح ــن ع ال تراه

مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

ــرى  ــع أخ ــة أي مناف ــة رعاي ــركات المراهن ــى ش ــر ع ويُحظ

ــل  ــي مقاب ــك ف ــا ل ــع أو تقديمه ــذه المناف ــف ه أو توظي

ــن ــات الالعبي ــك أو خدم ــى خدمات ــول ع الحص

توجيه نتائج المباريات

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة 

أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه )ويشــمل ذلــك 

ــات أو  ــاب أو المجموع ــاط أو األلع ــر للنق ــه المباش التوجي

محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة(

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى األداء بمســتوى 

أدنــى مــن أفضــل مســتوى يمكنــه األداء بــه فــي أي حــدث 

تنس

المعلومات الداخلية

ال تشــارك معلومــات حساســة غيــر عامــة عنــك أو عــن أي 

حــدث تنــس أو عــن أي العــب ألغــراض المراهنــة مــع أي 

شخص

ــر عامــة ألي  ــم أي معلومــات حساســة غي ال تعــرض تقدي

ــل المــال أو أي منفعــة شــخص مقاب

الوايلد كارد

ــض أو  ــكال التعوي ــن أش ــكل م ــوال أو أي ش ــل األم ال تقب

تقدمهــا فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد نيابــة عــن 

أي العــب أو لصالحــه، ســواء كان ذلــك الالعــب يعلــم 

ــه ــم ب بتصرفــك هــذا أو ال يعل

إلتزامات اإلبالغ

يجــب عليــك اإلبــالغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور 

 TIU الفســاد إىل وحــدة

ــام أي  ــال قي ــي ح ــدة TIU ف ــالغ إىل وح ــك اإلب ــب علي يج

شــخص بعــرض أمــوال أو أي منفعــة عليــك فــي مقابــل 

التأثيــر عــى النتيجــة أو عــى أي جانــب مــن جوانــب 

أي حــدث تنــس أو فــي حــال طلبــه منــك أي معلومــات 

ــة داخلي

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات 

التــي يتــم إجراؤهــا مــن ِقبــل وحــدة TIU، وهــو مــا قــد 

يشــمل إجــراء مقابــالت شــخصية أو تقديــم هاتفــك 

المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات 

الصلــة

ــالغ عــن أي نشــاط فاســد أو  ــد مــن المعلومــات ولإلب للحصــول عــى المزي

إذا كان لديــك أي أســئلة، قــم بتنزيــل تطبيــق TIU أو اتصــل بنــا مــن خــالل 

الروابــط التاليــة:

تقــع عــى عاتقــك مســؤولية ضمــان أن تكــون 
 TACP ــج ــد برنام ــي بقواع ــى وع ــك ع ــت والعبي أن
ــت  ــا، فأن ــك مدربً ــد. بصفت ــذه القواع ــال له واالمتث
مشــمول بقواعــد برنامــج TACP وســتظل مشــموالً 
حــدث  آخــر  بعــد  عاميــن  لمــدة  القواعــد  بتلــك 

ــأنه. ــل بش ــى تخوي ــت ع حصل

فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك، 
فســُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى 250 ألــف دوالر 
ــداث  ــي أح ــاركة ف ــن المش ــاة م ــدى الحي ــر م وحظ

التنــس وحضورهــا. 
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موظفو البطولة

تــم وضــع برنامــج Tennis Anti-Corruption Program (TACP)  لحمايــة 

نزاهــة رياضتنــا وحمايــة جميــع هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس 

ــات. تقــدم هــذه الوثيقــة  ــة بالمراهن ــم ذات الصل مــن الفســاد والجرائ

ملخًصــا لقواعــد مكافحــة الفســاد، وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة، 

www.tennisintegrityunit.com يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي

المراهنة

ــي أي  ــت وف ــي أي وق ــس ف ــدث تن ــى أي ح ــن ع ال تراه

مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو 

توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك

توجيه نتائج المباريات

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة 

أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه )ويشــمل ذلــك 

ــات أو  ــاب أو المجموع ــاط أو األلع ــر للنق ــه المباش التوجي

محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة(

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى األداء بمســتوى 

أدنــى مــن أفضــل مســتوى يمكنــه األداء بــه فــي أي حــدث 

تنس

المعلومات الداخلية

ال تشــارك معلومــات حساســة غيــر عامــة عنــك أو عــن أي 

حــدث تنــس أو عــن أي العــب ألغــراض المراهنــة مــع أي 

شخص

ال تعــرض تقديــم أي معلومــات ألي شــخص مقابــل المال 

أو أي منفعــة

الوايلد كارد

يُحظرعليــك تقديــم األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال 

التعويــض فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد

إلتزامات اإلبالغ

يجــب عليــك اإلبــالغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور 

 TIU الفســاد إىل وحــدة

ــام أي  ــال قي ــي ح ــدة TIU ف ــالغ إىل وح ــك اإلب ــب علي يج

شــخص بعــرض أمــوال أو أي منفعــة عليــك فــي مقابــل 

التأثيــر عــى النتيجــة أو عــى أي جانــب مــن جوانــب 

أي حــدث تنــس أو فــي حــال طلبــه منــك أي معلومــات 

ــة داخلي

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات 

التــي يتــم إجراؤهــا مــن ِقبــل وحــدة TIU، وهــو مــا قــد 

يشــمل إجــراء مقابــالت شــخصية أو تقديــم هاتفــك 

المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات 

الصلــة

ــالغ عــن أي نشــاط فاســد أو  ــد مــن المعلومــات ولإلب للحصــول عــى المزي

إذا كان لديــك أي أســئلة، قــم بتنزيــل تطبيــق TIU أو اتصــل بنــا مــن خــالل 

الروابــط التاليــة:

فــي  العامليــن  البطولــة  موظفــو  جميــع  يكــون 
بقواعــد  مشــمولين  المهنيــة  التنــس  أحــداث 
برنامــج TACP وســيظلون مشــمولين بهــذه القواعــد 
ــه.  ــوا في ــدث عمل ــر ح ــن آخ ــة م ــن بداي ــدة عامي لم
ويقــع عــى عاتقــك مســؤولية معرفــة هــذه القواعــد 

ــا. ــال له واالمتث

فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك، 
فســُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى 250 ألــف دوالر 
ــداث  ــي أح ــاركة ف ــن المش ــاة م ــدى الحي ــر م وحظ

التنــس وحضورهــا. 
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 الوكالء

Tennis Anti-Corruption Program (TACP) لحمايــة  تــم وضــع برنامــج 

نزاهــة رياضتنــا وحمايتكــم كــوكالء وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس 

مــن الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات. تقــدم هــذه الوثيقــة 

ــة،  ــة الكامل ــى القائم ــول ع ــاد؛ وللحص ــة الفس ــد مكافح ــا لقواع ملخًص

www.tennisintegrityunit.com يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي

المراهنة

ــي أي  ــت وف ــي أي وق ــس ف ــدث تن ــى أي ح ــن ع ال تراه

مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

ــرى  ــع أخ ــة أي مناف ــة رعاي ــركات المراهن ــى ش ــر ع ويُحظ

ــل  ــي مقاب ــك ف ــا ل ــع أو تقديمه ــك المناف ــف تل أو توظي

ــك ــات عميل ــك أو خدم ــى خدمات ــول ع الحص

توجيه نتائج المباريات

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة 

أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه )ويشــمل ذلــك 

ــات أو  ــاب أو المجموع ــاط أو األلع ــر للنق ــه المباش التوجي

محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة(

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى األداء بمســتوى 

أدنــى مــن أفضــل مســتوى يمكنــه األداء بــه فــي أي حــدث 

تنس

المعلومات الداخلية

ال تشــارك معلومــات حساســة غيــر عامــة عنــك أو عــن أي 

حــدث تنــس أو عــن أي العــب ألغــراض المراهنــة مــع أي 

شخص

ال تعــرض تقديــم أي معلومــات ألي شــخص مقابــل المال 

أو أي منفعــة

الوايلد كارد

ــض أو  ــكال التعوي ــن أش ــكل م ــوال أو أي ش ــل األم ال تقب

تقدمهــا فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد نيابــة عــن 

أي العــب أو لصالحــه، ســواء كان ذلــك الالعــب يعلــم 

ــه ــم ب بتصرفــك هــذا أو ال يعل

إلتزامات اإلبالغ

يجــب عليــك اإلبــالغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور 

 TIU الفســاد إىل وحــدة

ــام أي  ــال قي ــي ح ــدة TIU ف ــالغ إىل وح ــك اإلب ــب علي يج

شــخص بعــرض أمــوال أو أي منفعــة عليــك فــي مقابــل 

التأثيــر عــى النتيجــة أو عــى أي جانــب مــن جوانــب 

أي حــدث تنــس أو فــي حــال طلبــه منــك أي معلومــات 

ــة داخلي

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات 

التــي يتــم إجراؤهــا مــن ِقبــل وحــدة TIU، وهــو مــا قــد 

يشــمل إجــراء مقابــالت شــخصية أو تقديــم هاتفــك 

المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات 

الصلــة

ــالغ عــن أي نشــاط فاســد أو  ــد مــن المعلومــات ولإلب للحصــول عــى المزي

إذا كان لديــك أي أســئلة، قــم بتنزيــل تطبيــق TIU أو اتصــل بنــا مــن خــالل 

الروابــط التاليــة:

تقــع عــى عاتقــك مســؤولية ضمــان أن تكــون 
 TACP  ــج ــد برنام ــي بقواع ــى وع ــك ع ــت والعبي أن
ــت  ــالً، فأن ــك وكي ــد. بصفت ــذه القواع ــال له واالمتث
مشــمول بقواعــد برنامــج TACP وســتظل مشــموالً 
حــدث  آخــر  بعــد  عاميــن  لمــدة  القواعــد  بتلــك 

ــأنه. ــل بش ــى تخوي ــت ع حصل

فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك، 
فســُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى 250 ألــف دوالر 
ــداث  ــي أح ــاركة ف ــن المش ــاة م ــدى الحي ــر م وحظ

التنــس وحضورهــا. 
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