شرح برنامج  TACPلعام 2019
تــم وضــع برنامــج ) Tennis Anti-Corruption Program (TACPلحمايــة
نزاهــة رياضتنــا وحمايتكــم كالعبيــن وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس
مــن الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات .تقــدم هــذه الوثيقــة
ملخصــا لقواعــد مكافحــة الفســاد ،وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة،
ً
يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.tennisintegrityunit.com

الالعبون

المراهنة

إلتزامات اإلبالغ

ال تراهــن عــى أي حــدث تنــس فــي أي وقــت وفــي أي
مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور
الفســاد إىل وحــدة TIU

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو
توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك أو ألي عضــو فــي
فريقــك

يجــب عليــك اإلبــاغ إىل وحــدة  TIUفــي حــال قيــام أي
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
داخليــة

توجيه نتائج المباريات
ال تقــم أو تحــاول القيــام بتوجيــه نتيجــة أي حــدث تنــس
أو أي جانــب مــن جوانبــه ألي ســبب كان (ويشــمل ذلــك
التوجيــه المباشــر للنقــاط أو األلعــاب أو المجموعــات أو
محاولــة التالعــب بالتعــادل بــأي طريقــة)
ال تطلــب مــن أي العــب آخــر أو تســاعده عــى توجيــه
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
ال تشــارك معلومــات حساســة غيــر عامــة عنــك أو عــن
العــب آخــر أو حــدث تنــس ألغــراض المراهنــة مــع أي
شــخص
ال تعــرض تقديــم أي معلومــات ألي شــخص مقابــل المال
أو أي منفعــة

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات
التــي يتــم إجراؤهــا مــن قِبــل وحــدة  ،TIUوهــو مــا قــد
يشــمل إجــراء مقابــات شــخصية أو تقديــم هاتفــك
المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات
الصلــة
يكــون جميــع الالعبيــن المشــاركين فــي أحــداث
التنــس المهنيــة مشــمولين بقواعــد برنامــج TACP
وســيظلون مشــمولين بتلــك القواعــد لمــدة عاميــن
مــن آخــر حــدث شــاركوا فيــه مــا لــم يتقاعــدوا
بصفــة رســمية .ويقــع عــى عاتقــك مســؤولية
معرفــة هــذه القواعــد واالمتثــال لهــا.
فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك،
فس ـ ُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى  250ألــف دوالر
وحظــر مــدى الحيــاة مــن المشــاركة فــي أحــداث
التنــس وحضورهــا.
للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات ولإلبــاغ عــن أي نشــاط فاســد أو
إذا كان لديــك أي أســئلة ،قــم بتنزيــل تطبيــق  TIUأو اتصــل بنــا مــن خــال
الروابــط التاليــة:

الوايلد كارد

www.tennisintegrityunit.com

ال تقــدم األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال التعويــض فــي
مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد

education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

شرح برنامج  TACPلعام 2019
تــم وضــع برنامــج ) Tennis Anti-Corruption Program (TACPلحمايــة نزاهة
رياضتنــا وحمايتكــم كمســؤولين وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس من
ملخصــا
الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات .تقــدم هــذه الوثيقــة
ً
لقواعــد مكافحــة الفســاد؛ وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة ،يُرجــى زيــارة
الموقــع اإللكترونــي www.tennisintegrityunit.com

المسؤولون

المراهنة

إلتزامات اإلبالغ

ال تراهــن عــى أي حــدث تنــس فــي أي وقــت وفــي أي
مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور
الفســاد إىل وحــدة TIU

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو
توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك أو ألي عضــو فــي
فريقــك

يجــب عليــك اإلبــاغ إىل وحــدة  TIUفــي حــال قيــام أي
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
داخليــة

توجيه نتائج المباريات
ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة
أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه (ويشــمل ذلــك
التوجيــه المباشــر للنقــاط أو األلعــاب أو المجموعــات أو
محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة)
ال تطلــب أي أمــوال أو أي منفعــة أو تقبلهمــا فــي مقابــل
التالعــب فــي النتائــج أو بيانــات النتائــج أو تأخيرهمــا أو
تغييرهمــا بخــاف ذلــك

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 حساســة غيــر عامــة ألي
شــخص مقابــل المــال أو أي منفعــة

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات
التــي يتــم إجراؤهــا مــن قِبــل وحــدة  ،TIUوهــو مــا قــد
يشــمل إجــراء مقابــات شــخصية أو تقديــم هاتفــك
المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات
الصلــة
يكــون جميــع المســؤولين المشــاركين فــي أحــداث
التنــس المهنيــة مشــمولين بقواعــد برنامــج TACP
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،
فس ـ ُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى  250ألــف دوالر
وحظــر مــدى الحيــاة مــن المشــاركة فــي أحــداث
التنــس وحضورهــا.
للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات ولإلبــاغ عــن أي نشــاط فاســد أو
إذا كان لديــك أي أســئلة ،قــم بتنزيــل تطبيــق  TIUأو اتصــل بنــا مــن خــال
الروابــط التاليــة:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

شرح برنامج  TACPلعام 2019
تــم وضــع برنامــج ) Tennis Anti-Corruption Program (TACPلحماية نزاهة
رياضتنــا وحمايتكــم كمدربيــن وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس مــن
ملخصــا
الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات .تقــدم هــذه الوثيقــة
ً
لقواعــد مكافحــة الفســاد ،وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة ،يُرجــى زيــارة
الموقــع اإللكترونــي www.tennisintegrityunit.com

المدربون

المراهنة

إلتزامات اإلبالغ

ال تراهــن عــى أي حــدث تنــس فــي أي وقــت وفــي أي
مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور
الفســاد إىل وحــدة TIU

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى
أو توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك فــي مقابــل
الحصــول عــى خدماتــك أو خدمــات الالعبيــن

يجــب عليــك اإلبــاغ إىل وحــدة  TIUفــي حــال قيــام أي
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
داخليــة

توجيه نتائج المباريات
ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة
أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه (ويشــمل ذلــك
التوجيــه المباشــر للنقــاط أو األلعــاب أو المجموعــات أو
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 حساســة غيــر عامــة ألي
شــخص مقابــل المــال أو أي منفعــة

الوايلد كارد
ال تقبــل األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال التعويــض أو
تقدمهــا فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد نيابــة عــن
أي العــب أو لصالحــه ،ســواء كان ذلــك الالعــب يعلــم
بتصرفــك هــذا أو ال يعلــم بــه

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات
التــي يتــم إجراؤهــا مــن قِبــل وحــدة  ،TIUوهــو مــا قــد
يشــمل إجــراء مقابــات شــخصية أو تقديــم هاتفــك
المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات
الصلــة
تقــع عــى عاتقــك مســؤولية ضمــان أن تكــون
أنــت والعبيــك عــى وعــي بقواعــد برنامــج TACP
واالمتثــال لهــذه القواعــد .بصفتــك مدربًــا ،فأنــت
مشــمول بقواعــد برنامــج  TACPوســتظل مشــموال ً
بتلــك القواعــد لمــدة عاميــن بعــد آخــر حــدث
حصلــت عــى تخويــل بشــأنه.
فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك،
فس ـ ُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى  250ألــف دوالر
وحظــر مــدى الحيــاة مــن المشــاركة فــي أحــداث
التنــس وحضورهــا.
للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات ولإلبــاغ عــن أي نشــاط فاســد أو
إذا كان لديــك أي أســئلة ،قــم بتنزيــل تطبيــق  TIUأو اتصــل بنــا مــن خــال
الروابــط التاليــة:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

شرح برنامج  TACPلعام 2019
تــم وضــع برنامــج ) Tennis Anti-Corruption Program (TACPلحمايــة
نزاهــة رياضتنــا وحمايــة جميــع هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس
مــن الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات .تقــدم هــذه الوثيقــة
ملخصــا لقواعــد مكافحــة الفســاد ،وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة،
ً
يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.tennisintegrityunit.com

موظفو البطولة

المراهنة

إلتزامات اإلبالغ

ال تراهــن عــى أي حــدث تنــس فــي أي وقــت وفــي أي
مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور
الفســاد إىل وحــدة TIU

يُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى أو
توظيــف هــذه المنافــع أو تقديمهــا لــك

يجــب عليــك اإلبــاغ إىل وحــدة  TIUفــي حــال قيــام أي
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
داخليــة

ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة
أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه (ويشــمل ذلــك
التوجيــه المباشــر للنقــاط أو األلعــاب أو المجموعــات أو
محاولــة التالعــب بالتعــادل بأيــة طريقــة)

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات
التــي يتــم إجراؤهــا مــن قِبــل وحــدة  ،TIUوهــو مــا قــد
يشــمل إجــراء مقابــات شــخصية أو تقديــم هاتفــك
المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات
الصلــة

توجيه نتائج المباريات

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

يكــون جميــع موظفــو البطولــة العامليــن فــي
أحــداث التنــس المهنيــة مشــمولين بقواعــد
برنامــج  TACPوســيظلون مشــمولين بهــذه القواعــد
لمــدة عاميــن بدايــة مــن آخــر حــدث عملــوا فيــه.
ويقــع عــى عاتقــك مســؤولية معرفــة هــذه القواعــد
واالمتثــال لهــا.
فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك،
فس ـ ُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى  250ألــف دوالر
وحظــر مــدى الحيــاة مــن المشــاركة فــي أحــداث
التنــس وحضورهــا.
للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات ولإلبــاغ عــن أي نشــاط فاســد أو
إذا كان لديــك أي أســئلة ،قــم بتنزيــل تطبيــق  TIUأو اتصــل بنــا مــن خــال
الروابــط التاليــة:

يُحظرعليــك تقديــم األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال
التعويــض فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد
www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

شرح برنامج  TACPلعام 2019
تــم وضــع برنامــج ) Tennis Anti-Corruption Program (TACPلحمايــة
نزاهــة رياضتنــا وحمايتكــم كــوكالء وكل هــؤالء المعنييــن برياضــة التنــس
مــن الفســاد والجرائــم ذات الصلــة بالمراهنــات .تقــدم هــذه الوثيقــة
ملخصــا لقواعــد مكافحــة الفســاد؛ وللحصــول عــى القائمــة الكاملــة،
ً
يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.tennisintegrityunit.com

الوكالء

المراهنة

إلتزامات اإلبالغ

ال تراهــن عــى أي حــدث تنــس فــي أي وقــت وفــي أي
مــكان فــي العالــم وال تســاعد اآلخريــن عــى القيــام بذلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ عمــا تعلمــه أو ترتــاب فيــه مــن أمــور
الفســاد إىل وحــدة TIU

ويُحظــر عــى شــركات المراهنــة رعايــة أي منافــع أخــرى
أو توظيــف تلــك المنافــع أو تقديمهــا لــك فــي مقابــل
الحصــول عــى خدماتــك أو خدمــات عميلــك

يجــب عليــك اإلبــاغ إىل وحــدة  TIUفــي حــال قيــام أي
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
داخليــة

توجيه نتائج المباريات
ال تطلــب مــن أي العــب أو تســاعده عــى توجيــه نتيجــة
أي حــدث تنــس أو أي جانــب مــن جوانبــه (ويشــمل ذلــك
التوجيــه المباشــر للنقــاط أو األلعــاب أو المجموعــات أو
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
ال تقبــل األمــوال أو أي شــكل مــن أشــكال التعويــض أو
تقدمهــا فــي مقابــل الحصــول عــى وايلــد كارد نيابــة عــن
أي العــب أو لصالحــه ،ســواء كان ذلــك الالعــب يعلــم
بتصرفــك هــذا أو ال يعلــم بــه

يجــب عليــك التعــاون بشــكل كامــل فــي التحقيقــات
التــي يتــم إجراؤهــا مــن قِبــل وحــدة  ،TIUوهــو مــا قــد
يشــمل إجــراء مقابــات شــخصية أو تقديــم هاتفــك
المحمــول أو األجهــزة األخــرى أو المســتندات ذات
الصلــة
تقــع عــى عاتقــك مســؤولية ضمــان أن تكــون
أنــت والعبيــك عــى وعــي بقواعــد برنامــج TACP
واالمتثــال لهــذه القواعــد .بصفتــك وكيــاً ،فأنــت
مشــمول بقواعــد برنامــج  TACPوســتظل مشــموال ً
بتلــك القواعــد لمــدة عاميــن بعــد آخــر حــدث
حصلــت عــى تخويــل بشــأنه.
فــي حــال انتهــاكك للقواعــد أو تآمــرك للقيــام بذلك،
فس ـ ُتعاقب بغرامــة حدهــا األقصــى  250ألــف دوالر
وحظــر مــدى الحيــاة مــن المشــاركة فــي أحــداث
التنــس وحضورهــا.
للحصــول عــى المزيــد مــن المعلومــات ولإلبــاغ عــن أي نشــاط فاســد أو
إذا كان لديــك أي أســئلة ،قــم بتنزيــل تطبيــق  TIUأو اتصــل بنــا مــن خــال
الروابــط التاليــة:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

