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Move TO GAME
نينواعتملل ةيميظنتلا ةحئاللا

بعلاوكرحتةردابم عم



Øةيؤرلا–فدهلا

Øةردابملالئاسر

Øنواعتملا ةلحر

Øنواعتلا ةيفيكو ةحئاللا

Øنييضايرلا نيبردملاو يداونلا عم نواعتلا

Øةينورتكلإلا باعلألا يفرتحم عم نواعتلا

Øتاعماجلاوسرادملاعمنواعتلا

Øنيرخآ نينواعتم

Øةردابملا ةيوه

Øتازفحملا

سرهفلا



فدهلا
 ةسرامم و ةكرحلا نوكتل هفايطأ لماكب عمتجملا عيجشتل فدهن
.ةايح بولسأ ةضايرلا

ةيؤرلا
.نواعتمو طبارتم ،باحتم ،يحص عمتجم



.يحصلا ةايحلا بولسأ يف مهم ءزج ةكرحلا•
 كتاردق زيزعت ىلع لمعنس اًعم ،ةصاخلا كتقيرطب يوق تنا•

.اهنيكمتو

 ةحصلا ىلع ريبك لكشب رثؤت و ةعانملا ززعت ةيندبلا ةحصلا•
.ةيسفنلا

.يشملاو كرحتلا ىلع سانلا نم نكمم ددع ربكأ عيجشت•
.ةعامجلا حورب لمعلا لالخ نم انفادهأل لصن•

 قوشم ءزج فيضتو كتايح ةباتر نم ددجت ةيعامجلا تايدحتلا•
.كمويل

ةردابملا لئاسر
.هلمكأب عمتجملاو انسفنا هاجتا نيلوؤسم نوكن نأ•
"رذحب ةدوعلا"•

 اهب عتمتسن يتلا ةيندبلا ةكرحلا عون وأ ةضايرلا راتخن نأ•
.اهيلع دهجب لمعنو

!ةيحص تاداعب انتايح نم اًديدج ًالصف أدبنل•
 ةطشنألا لالخ نم ةديدج تاقادص نِّوكن نأ•

.ةيحصلا ةكرتشملا تامامتهالاو

 ،كعم يشملا ىلع كتلئاع نم صخش وأ كقيدص عجش•
بعليو كرحتيل



نواعتملا ةلحر

 ةئف رايتخا
ةكراشملا

اهعونو

ميدقتلا
 يلوألا
ةكراشملل

 قيقدت
ةكراشملا

 قيرف در
ةردابملا

 ميدقت
ةكراشملا
ةيئاهنلا

 باستحا
 ةطقن
ةكراشملا

 باستحا
 عومجم
 طاقن

ةكراشملا

 لوصحلا
 ىلع

ةآفاكُملا

 عقوملا
ينورتكلإلا

ليميإلا
ضفرديكأت



نواعتلا ةيفيكو ةحئاللا
:امإ ،كبسانت يتلا ةئفلا رتخا•
عونتم–قنميق– ةضاير
 لبقinfo@movetogame.com ةردابملاب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ربع تاكراشملل يلوألا ميدقتلا متي•

 .)PDF, doc فلم( ةكراشملا ةركف حرطو ةكِراشملا ةهجلاب فيرعتلا لالخ نم كلذو ،اهب قالطنالا
.يلوألا ميدقتلا نم عوبسأ لالخ همدع وأ ديكأتلاب درلا مث ةكراشملا يف قيقدتلاب ةردابملا قيرف موقي•
.ةكراشملا ديكأت يف لسرُملاليميإلا ربع ةيئاهنلا ةكراشملا ميدقت•
.)مارقتسنإ روشنم طبار :لاثم( لصاوتلا لئاسو ىلع ةكراشملا طبار•
.ةكراشملل ةشاش ةروص•
.)...ةروص ،ويديف( ةكراشملا نم ةيلصأ ةخسن•
 رهش لك ةياهن مهتاكراشم طاقن بسح نيكراشملا ميسقت متيو ،ةطقنك ةدحاولا ةكراشملا باستحا متي•

:ةيلاتلا تائفلل
 يضف– يبهذ- يساملأ



يداونلا ةئف
نييضايرلا نيبردملاو



طاقنلا اهعون ةكراشملا
ةطقن٢٠   )تاقباسم( يلعافتو ديفم ىوتحمبمارغتسنا ةصنم ىلع رشابم ثب .أ

-ةردابملا لئاسر مدخت عيضاومب–
 ةردابملا نع ةيوعوت تايوتحم ميظنتو دادعإ /١
)دعب نع( ةضايرلاو

ةطقن٢٠ :ةيلاتلا طورشلاب ةيضايرلا تايدحتلا ةعانص .ب
o)لقأ وأ ةقيقد يدحتلا ةدم ،دهجلا ةطسوتم ىلإ ةلهس ،ةماعلل ةبسانم(.
oاهقالطإو ةيضايرلا تايدحتلا ريوصت.
oرمعلا ،يفارغجلا مهعقوم ،نيكرتشملا ددع( لمشي يئاهن ريرقت(.

ةطقن٢٠ )ةيعامج /ةيدرف( و )ةرشابم/ةلجسم( ةيضاير صصح .ج
oرمعلا ،يفارغجلا مهعقوم ،نيكرتشملا ددع( لمشي يئاهن ريرقت(.

طاقن١٠ .روهمجلا عم ةرشابم ةشدرد .د
oرمعلا ،يفارغجلا مهعقوم ،نيكرتشملا ددع( لمشي يئاهن ريرقت(.

طاقن١٠ .ةردابملا ةيوه لمحي )بويتوي /مارغتسنا /رتيوت( ينورتكلإ ىوتحم ضرع /ـه
oيعامتجالا لصاوتلا يف ضرُع ىوتحم لك تايئاصحإ.

ةطقن٢٠ oيف اهجاردإو تايدحت ريوصت QR Code
oرمعلا ،يفارغجلا مهعقوم ،نيكرتشملا ددع( لمشي يئاهن ريرقت(.

 ضرأ ىلع ةيضاير تايدحت ميظنتو دادعإ /٢
 عقاولا

ةطقن٢٠ oةيعامج /ةيدرف( ةرشابم ةيضاير صصح(
oرمعلا ،يفارغجلا مهعقوم ،نيكرتشملا ددع( لمشي يئاهن ريرقت(.

طاقن١٠ عوبسأ لالخ يعامتجالا لصاوتلا يف انتاصنم عم لعافت )٧( ددع /٣

طاقن١٠ .ةردابملا ةيوه لمحي )بويتوي /مارغتسنا /رتيوت( ينورتكلإ ىوتحم ضرع /٤

ةكراشملا بسح طاقنلا و نواعتلا قرط
نييضايرلا نيبردملاو يداونلا

 .هالعأ ةحئاللا نم رثكأ وأ ةرقف رايتخا نواعتملل نكمي•



 باعلألا ةئف
"زرميق" ةينورتكلإلا



طاقنلا ةكراشملا
ةطقن٣٠ :ةيلاتلا طورشلاب ،قنميق تالوطب ميظنتو دادعإ /١

oةلوطب لكل ينمز لودج ديدحت
oتالوطبلا يف نيكرتشملل ةددحم نيناوق عضو 
oتالوطبلا يف نيكرتشملا ددعب يئاهن ريرقت

ةطقن٢٠ -ةردابملا لئاسر مدخت عيضاومب– يلعافت ىوتحمب )شتيوت/بويتوي/مارغتسنا( رشابم ثب /٢

طاقن١٠ .عوبسأ لالخ يعامتجالا لصاوتلا يف انتاصنم عم لعافت )٧( ددع /٣

طاقن١٠ .ةردابملا ةيوه لمحي )بويتوي /مارغتسنا /رتيوت( ينورتكلإ ىوتحم ضرع /٤

ةكراشملا بسح طاقنلا و نواعتلا قرط
"زرميق" ةينورتكلإلا باعلألا يرثؤم

 .هالعأ ةحئاللا نم رثكأ وأ ةرقف رايتخا نواعتملل نكمي•



ةئف
 سرادملا
تاعماجلاو



طاقنلا ةكراشملا
ةطقن٣٠ :ةيلاتلا طورشلاب ،ةينورتكلإ /ةيضاير تايدحتو تايلاعف ميظنتو دادعإ /١

oينمز لودج ديدحت
oنيكرتشملل اهيلع قفتم نيناوق عضو 
oيفارغجلا مهعيزوتو مهرامعأو نيكرتشملا ددعب يئاهن ريرقت

ةطقن٢٠ -ةردابملا لئاسر مدخت عيضاومب– ةيحص عيضاوم لوح يلعافت ىوتحمب )شتيوت/بويتوي/مارغتسنا( رشابم ثب /٢

طاقن١٠ .عوبسأ لالخ يعامتجالا لصاوتلا يف انتاصنم عم لعافت )٧( ددع /٣

طاقن١٠ .ةردابملا ةيوه لمحي )بويتوي /مارغتسنا /رتيوت( ينورتكلإ ىوتحم ضرع /٤

 .هالعأ ةحئاللا نم رثكأ وأ ةرقف رايتخا نواعتملل نكمي•

ةكراشملا بسح طاقنلا و نواعتلا قرط
تاعماجلاو سرادملا



ىرخأ تاهج



؟اهيف نوكراشت مكدو ةيناث تامامتهاو بهاوم مكدنع

 ،ةيئدبملا مكراكفأ اولسرأ
.مكاعمرصقيبام انقيرفو

...نيرخآ نينواعتم



ةردابملا ةيوه



https://drive.google.com/file/d/1MquRSfGSl8wtICWRQrqDN52BA9eMv19r/view?usp=sharing

اهيلع ةقفاوملا متيل تاكراشملاو تايوتحملا عيمج يف ةردابملا ةيوهب مازتلالا بجي
:هاندأ طبارلا ىلع طغضلا قيرط نع ةردابملا ةيوه ليمحت مكنكمي

https://drive.google.com/file/d/1MquRSfGSl8wtICWRQrqDN52BA9eMv19r/view?usp=sharing


تازفحُملا
ةئفلا بسح



ةيساملأ ةئف

ةكراشم ةداهش•
ةينعملا تاداحتالا لبق نم نيكراشم لضفأل ميركت•
ةردابملا تاصنم يف نالعإلا•
SFA قيبطت يف نالعإلا•
انيراس عقاولا ضرأ ىلع نالعإلا•
انيراس زكارم يف كارتشا/ةيناجم ركاذت•
)merchandise( ....... زئاوج•

 ةطقن٥٠
رثكأ وأ



ةيبهذ ةئف

ةكراشم ةداهش•
ةردابملا تاصنم يف نالعإلا•
انيراس زكارم يف كارتشا/ةيناجم ركاذت•
)merchandise( ....... زئاوج•

ةطقن٤٠



ةيضف ةئف

ةكراشم ةداهش•
انيراس زكارم يف كارتشا/ةيناجم ركاذت•
)merchandise( ....... زئاوج•

 ةطقن٢٠
لقأ وأ



info@movetogame.com@MoveToGame

اًركش اًركش


