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1. تافيرعتلا

2. قاطنلا

:دنبلا اذه يف هيلع صوصنملا ىنعملا لمحتو ةريبك فرحأب أدبت يتلاو ماكحألاو طورشلا هذهو ةيقافتالا يف ةدراولا تاحلطصملا فيرعت متي

.ماكحألاو طورشلا هذه هيلع يرستو ،ليمعلاو CM.com ةكرش نيب هماربإ متي "بلط جذومن" وأ/و ةيقافتا لك :ةيقافتالا

.يعيبطلا صخشلا كلذل ةيعامتجالا وأ ةيفاقثلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيلقعلا وأ ةينيجلا وأ ةيجولويسفلا وأ ةيندبلا ةيوهلاب ةصاخلا لماوعلا نم رثكأ وأ دحاو لماع ىلإ وأ تنرتنإلا ربع فّرعُم وأ عقوملا تانايب وأ ةيوهلا مقر وأ مسالا لثم فّرعُم ىلإ عوجرلاب صوصخلا هجو ىلع ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،هتيوه ديدحت نكمي يذلا صخشلا وه هتيوه ديدحت نكمي يذلا يعيبطلا صخشلا ؛("تانايبلا بحاص") هتيوه ديدحت نكمي وأ ةيوهلا ددحم يعيبط صخشب قلعتت تامولعم يأ :ةيصخشلا تانايبلا

.CM.com تاقيبطت ةجمرب تاهجاو وأ CM.com ةصنمب قلعتي اميف ةمدختسملا تالاصتالا تامدخ وأ/و (CM.com تاقيبطت ةجمرب ةهجاو) تاقيبطت ةجمرب ةهجاو يأو ،اهمادختساو CM.com ةصنم ىلإ لوصولا كلذ يف امب ،ةصنملا تامدخ نم ًالك رفوت يتلا تامدخلاو ،ةمدخك جماربلا لثم تاقيبطتلا ىلإ لوصولا ريفوتو ،ةيفارتحالا تامدخلاو ،ةينورتكلإلا تالاصتالا لمشت دق يتلاو ،ةيقافتالا بجومب ليمعلل CM.com ةكرش اهمدقت يتلا ةمدخلا :(تامدخلا) ةمدخلا

.ةيقافتا CM.com ةكرش هعم مربت يذلا فرطلا :ليمعلا

.يئاهنلا مدختسملا ةمدخ وأ/و ةمدخلا ىلع ةقبطُملا نيلغشملا طورشو ةيهيجوتلا ئدابملاو حئاوللا وأ/و ةسايسلا دعاوقو طورشلاو ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيصوصخلاو تانايبلا ةيامح حئاول ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،اهمدختسيو تامدخلا ىلإ ليمعلا هيف لصي يئاضق صاصتخا يأ يف كلذ ريغ وأ يلحم وأ ينطو يلاح رارق وأ موسرم وأ مكح وأ رمأ وأ ذافنإلل لباق يميظنت هيجوت وأ ةحئال وأ ةدعاق وأ نوناق يأ :هب لومعملا نوناقلا

.ليمعلاب ةصاخلا يئاهنلا مدختسملا تامدخ نم ةدافتسالاب ليمعلا لبق نم هل حّرصُم نايك وأ يعيبط صخش :يئاهنلا مدختسملا

.نيرخآلا نيلغشملاو نيكرتشملا نييئاهنلا نيمدختسملاو CM.com ةكرش كلذ يف امب هئالمعل ةلصلا تاذ تامدخلا نم اهريغو تانايبلا تالاصتاو ةيتوصلا تالاصتالاو (ةيكلساللا) ةلسارملا تامدخ مدقي تنرتنإلا ربع تالاصتا تامدخ مدقم وأ (لقنتم) ةينورتكلإ تالاصتا ةمدخ مدقم :لغشملا

.قبس امم يأ يف ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيمجو ،قبس امم ةقتشملا لامعألا وأ قبس ام ىلع تازيزعتلا وأ تاليدعتلا وأ تانيسحتلا عيمجو ،CM.com ةصنمو جمانربلاو ةمدخلا :CM.com ةكرشب ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا

.ذيفنتلا زيح ةنّيعُم ةيقافتا هيف لخدت يذلا خيراتلا هب دصقُي :نايرسلا خيرات

.قبس امم يأ يف ةحلصم وأ قح يأو اهتأشن ببس ناك اًيأ ةيراجتلا رارسألاو ةينفلا ةفرعملا (ج)و ؛ةلجسملا ريغ رشنلا عبطلا قوقحو ميمصتلا قوقحو ميماصتلاو ةمدخلا تامالعو ةيراجتلا تامالعلا (ب)و ؛اهميدقت ناكم ناك اًيأ اهنم يأ ليجست تابلط عيمجو يأو ميماصتلاو رشنلاو عبطلا قوقحو ةمدخلا تامالعو ةلجسملا ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا تاءارب (أ) :عيمج كلذ يف امب اهل ةحونمملا ةيركفلا ةيكلملا ةيامح عيمجو يأل ةلماكلا ةدمللو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تناك عون يأ نم ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيمج :ةيركفلا ةيكلملا قوقح

.تانايبلا وأ/و توصلاو ةينغلا تالاصتالا تامدخو تنرتنإلا ربع رشابملا ثبلاو ةتقؤملا تامالعإلاو ةددعتملا طئاسولا لئاسرو ةريصقلا ةيصنلا لئاسرلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،رورملا ةكرح لمشت .اهلدابت متي تانايب يأ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،تنرتنإلا ربع قيبطت وأ لومحم زاهج وأ تباث طخ وأ/و لومحم فتاه ىلإو نم تانايبلا وأ/و ةينورتكلإلا تالاصتالا رورم ةكرح :رورملا ةكرح

.نييئاهنلا هيمدختسمل ليمعلا اهمدقي يتلا ةمدخلا :يئاهنلا مدختسملا ةمدخ

.اهب لومعملا ةيقافتالا يف ددحملا وحنلا ىلع ليمعلا عم ةيقافتالا مربت يتلا CM.com ةعومجم ةكرش :CM.com ةكرش

.ليمعلا وأ/و CM.com ةكرش لبق نم ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم ىلع قبطنت يتلا اهب لومعملا حئاوللاو نيناوقلا عيمج :اهب لومعملا تانايبلا ةيامح نيناوق

.CM.com ةكرش ىلإ هنع ًةباين اهميدقت متي وأ ليمعلا اهمدقي يتلا ،طئاسو وأ لكش يأ يف ،ىرخألا داوملاو ىوتحملاو تانايبلاو تامولعملا عيمج :ليمعلا داوم

 ةكرشو ليمعلا نيب ةمربُملا ةيقافتالاو ماكحألاو طورشلا هذه نم أزجتي ال اًءزج لكشي يذلاو ،/https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cpaas- saas/data-processing-addendum-dpa ىلع حاتملا تانايبلا ةجلاعم قحلم :تانايبلا ةجلاعم قحلم
CM.com تامدخلل ليمعلا مادختسا يطغي يذلاو.

.ليمعلا ماظنو لغشملا ةكبش نيب لاصتالا ءاشنإو ةمدخلا ريفوتل ةممصملاو CM.com ةكرشب ةصاخلا ةبسوحلا ةئيب :CM.com ةصنم

.ةيقافتا ينعي :بلطلا جذومن

.اًمومع اهب فرتعُملا ةيمسرلا تالطعلا ءانثتساب ،ةمدخلا مدقي يذلا CM.com نايك بسحب ةينمزلا ةقطنملل اًقفو ،ًءاسم 5:00 ةعاسلا ىلإ اًحابص 8:30 ةعاسلا نم ةعمجلا ىلإ نينثالا نم :لمعلا موي

.اًيباتك كلذ فالخ ىلع ةحارص نافرطلا قفتي مل ام ليمعلاو CM.com ةكرش نيب ةمربُملا تايقافتالا عيمج ىلع ماكحألاو طورشلا هذه قبطنت 2.1

.ماكحألاو طورشلا هذهو ةيقافتالا يف ةدراولا كلت فالخب ىرخأ ماكحأو طورش يأ وأ ،ليمعلا اهمدختسي (ءارش) ةماع ماكحأو طورش يأ قيبطت ةيلباق ةيقافتالا هذه بجومب ًةحارص ىنثتسُي 2.2

.ينورتكلإلا لاسرإلا قيرط نع ةيباتكلا تالسارملا هذه نم يأ لاسرإ نكميو ،ةينورتكلإلا تاعيقوتلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ةيباتكلا تالسارملا لاكشأ نم لكش يأ ينعت "يباتك" وأ "بوتكم" ىلإ ةراشإ يأ نإف ،ماكحألاو طورشلا هذه ضارغألو .نوناقلا هب حمسي دح ىصقأ ىلإ يوديلا عيقوتلا لثم ذافنإلا ةيلباقو ةينوناقلا ةيحالصلا سفن ينورتكلإ عيقوت يأل نوكي نأ ىلع ةيقافتالا هذه بجومب نافرطلا قفاوي 2.3

.ددصلا اذه يف ةلوؤسم نوكت نلو تانامض يأ CM.com ةكرش مدقت ال .يئاهنلا مدختسملا ةمدخ ىلع قبطني يذلا (رمألا مزل اذإ ةلقتسم ةينوناق ةروشم ىلع لوصحلا لالخ نم كلذ يف امب) هب لومعملا نوناقلا اذهب ةيارد ىلع ليمعلا نوكي نأ نيعتيو .يئاهنلا مدختسملا ةمدخ ميدقت هيف متي يذلا دلبلا يف نييئاهنلا هيمدختسمل ليمعلا اهمدقي يتلا يئاهنلا مدختسملا تامدخ ىلع هب لومعملا نوناقلا قبطني 2.4

.اهيلإ ةراشإلاب ةيقافتالا هذه يف ًةحارص هذه ةمدخلا ىوتسم ةيقافتا نيمضت متيو ،,https://legal.cmtelecom.com/en/cm-com/service-level-agreement ىلع ةروشنملا CM.com ةكرشب ةصاخلا ةمدخلا ىوتسم ةيقافتال اًقفو اهتحاتإو تامدخلا ميدقت متي .2.5

.تامدخلل ليمعلا مادختسا يطغي يذلاو CM.com ةكرشو ليمعلا نيب ةمربُملا ةيقافتالاو ماكحألاو طورشلا هذه نم أزجتي ال اًءزج ،/https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cmcom-legal ىلع ةحاتملا عازنلاو مكاحلا نوناقلاب ةصاخلا طورشلاو ،ةلودلاب ةصاخلا طورشلاو ،تامدخلاب ةصاخلا طورشلاو ،تانايبلا ةجلاعم قحلم لكشي 2.6
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3. بئارضلاو عفدلاو راعسألا

4. تامازتلالا

5. ضيوعتلاو نامضلا

6. نالعإلاو ةيرسلا

.قبس امم يأ يف اهيلإ راشُم وأ ةنمضتم ىرخأ ةقيثو يأ (3)و ،ماكحألاو طورشلا هذه (2)و ،ةيقافتالا (1) :(اًقحال ةروكذملا قئاثولا ىلع اًلوأ ةروكذملا قئاثولا دوست) يلاتلا ةيقبسألا بيترت يرسي ،ةيقافتالا لكشت يتلا ةفلتخملا قئاثولا نيب قاستا مدع وأ ضراعت يأ دوجو ةلاح يف 2.7

.ةيموكح ةطلس يأ اهضرفت ىرخأ تايابج وأ موسر وأ بئارض يأ وأ / و ةفاضملا ةميقلا ةبيرض موسرلا لمشت ال .ةيقافتالا يف ةددحملا ةلمعلاب دادسلا ةبجاو موسرلا .ةيقافتالا يف ةددحملا موسرلا عيمج عفد ليمعلا ىلع بجي3.1

 رييغت وأ/و هب لومعملا نوناقلا ىلع تارييغت ءارجإ دعب اهب ةصاخلا رورملا موسر رييغت اًمئاد CM.com ةكرشل قحي .ليمعلل لجس يأ ىلإ عوجرلاب سيلو ،CM.com تاكرش تالجس ىلإ عوجرلاب موسرلا باستحا متي .يفيصلا ابوروأ طسو تيقوتل ةينمزلا ةقطنملا ىلع CM.com ةصنمل ةرتوفلا ةرتف دمتعت .قبسم راطخإ نود اهرييغت يف قحلاب CM.com ةكرش ظفتحت .CM.com ةكرشب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةجردُم رورملا ةكرح ىلع ةقبطُملا موسرلا .اهلالخ نم اهمالتساو اهنم وأ CM.com ةصنم ىلإ اهلاسرإ متي يتلا رورملا ةكرح عيمج موسر ليمعلا لمحتي 3.2
.اهذيفنتب نولغشملا موقي يتلا راعسألا

.رورملا موسر ىلإ ةفاضإ ةيفاضإلا موسرلا هذه عيمج ليمعلا عفدي .ةنّيعُم تاهجو ىلع قبطنت دق ةيفاضإ موسر وأ ةقبطُم ةيفاضإ موسر وأ ةيميظنت وأ ةيموكح موسر يأ رورملا موسر لمشت ال 3.3

.ةروتافلا يف وأ/و طيسب راعشإ قيرط نع CM.com ةكرش لبق نم ةسرهفلاب ليمعلا راطخإ متيس .يضاملا ماعلا رادم ىلع كلهتسملا راعسأ رشؤم يف ثدحت يتلا تاريغتلا ساسأ ىلع اًيونس موسرلا ةسرهف CM.com ةكرشل قحي 3.4

.ينامتئالا دحلا نم %75 ىلإ ليمعلا لصي امدنع (ينورتكلإ ديرب) ةينورتكلإ تاراعشإ ليمعلل CM.com ةكرش لسرتس .(وروي 5.000) وروي فالآ ةسمخ غلبي ليمعلا (تاباسح) باسحل يسايق ينامتئا دح دجوي 3.5

 ةكرشل قحي ،ليمعلا لبق نم ريتاوفلا عفد وأ ينامتئالا دحلا ةدايز متي ىتحو .CM.com ةكرش نم ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا ينامتئالا دحلا يف هؤارجأ مزلي رييغت يأ بلطتي .يروف رثأبو ليمعلا ىلإ ينورتكلإلا ديربلا ربع راعشإ لاسرإ قيرط نع تقو يأ يف ينامتئالا دحلا ءاغلإ وأ (ضفخ وأ ةدايز) ليدعت ،صاخلا اهريدقتل اًقفو ،CM.com ةكرشل زوجي هنأ ىلع ةيقافتالا هذه بجومب ليمعلا قفاوي .قبطملا ينامتئالا دحلا ةدايز بلط ليمعلل زوجي .ينامتئالا دحلا ىلإ لوصولا دنع (اًتقؤم) ليمعلا (تاباسح) باسح قيلعت بسانملا تقولا يفو قاقحتسالا دنع عفدلا عنميس .اهنأشب تاعوفدم يأ CM.com ةكرش ىقلتت مل يتلا ةقحتسملا ريتاوفلا عفد نم ليمعلا نكمتيس ،ينامتئالا دحلا راعشإ مالتسا دعب 3.6
CM.com ةكرش عضخت ال .ةيلوؤسم يأ وأ/و رخآ راطخإ نود تامدخلا قيلعت CM.com دحلا ةدايز وأ/و تاعوفدملا مالتسا متي ىتح ةمدخ يأ ميدقتب مازتلا يأل.

.ةفلتخم عفد طورش ًةحارص ةيقافتالا نمضتت مل ام ،ةروتافلا خيرات نم اًموي (14) رشع ةعبرأ نوضغ يف مصخ وأ ةصاقم وأ قيلعت نود ريتاوفلا عيمج ليمعلا عفدي 3.7

.ةدئاف وأ ةرخأتم تاعوفدم يأ ليصحت يف (ةلوقعملا ةاماحملا باعتأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب) ةدبكتملا ةلوقعملا تاقفنلاو فيلاكتلا عيمج نع CM.com ةكرش ليمعلا ضوعيو .CM.com ةكرش بناج نم ريصقتلاب رخآ راطخإ نود قحتسُملا ةروتافلا غلبم ىلع عفدلا ةقحتسُم هب لومعملا نوناقلا بجومب هب حومسملا غلبملل ىصقألا دحلل ةيواسملا ةدئافلا نوكت ،اهيلع قفتملا عفدلا ةدم لالخ CM.com ةكرش ىلإ ةقحتسملا غلابملا عفد يف ليمعلا قافخإ ةلاح يف 3.8

.زجع يأ عفد نع ًالوؤسم ليمعلا لظي ،ددصلا اذه يفو .ةروتافلا يف دراولا غلبملا عم CM.com ةكرش هملتست يذلا غلبملا يفاص قفاوتي نأ بجي .ةيقافتالا بجومب تاعوفدملا دادس دنع ةروتافلا يف حضوم وه امك CM.com ةكرش كنبو طيسو كنب يأو هب صاخلا كنبلا اهضرفي يتلا فيلاكتلا ليمعلا لمحتي ةلاحلا هذه يفو .ةلماعملا عم لماعتي يذلا كنبلا لبق نم ةيفرصملا موسرلا قيبطت متي دق ،ةدحوملا ةيبوروألا تاعوفدملا ةقطنم جراخ متت يتلا ةيلودلا تالماعملل ةبسنلاب 3.9

.ليمعلل CM.com ةكرش هب نيدت غلبم يأ لباقم CM.com ةكرشل ليمعلا هب نيدي غلبم يأل ةصاقم ءارجإ CM.com ةكرشل قحي 3.10

.ةروتافلا نم هيلع عزانتم ريغ ءزج يأ بسانملا تقولا يف ليمعلا عفدي نأ ةطيرش ،ةروتافلا ىلع ةقبطُملا عفدلا ةدم لالخ ةين نسحبو اًيباتك ةروتافلا ىلع ضارتعالا ليمعلل زوجي 3.11

.ءالمعلا باسح يف اًقبسم قبطملا ىندألا دحلا عفد مت اذإ الإ موسرلا هذه لثمل ةعضاخلا تامدخلا مادختسا نكمي الو .ءالمعلل اًقبسم عوفدملا باسحلا ديصر نم اهمصخ متي يتلاو ،ةنّيعُم تامدخ مادختسال موسر دبكت متي ،اًقبسم عوفدم باسح ليمعلا ىدل ناك اذإ 3.12

.اًقبسم عوفدملا ديصرلل ليمعلا ءارش خيرات نم اًرهش (12) رشع ينثا رورم دعب هتيحالص يهتنتسو دادرتسالل لباق ريغ اًقبسم عوفدملا نامتئالا نوكيو .غلبملا CM.com ةكرش هيف ملتست يذلا مويلل يلاتلا مويلا يف اًقبسم عوفدملا ديصرلاو نامتئالا مادختسا ليمعلل نكمي 3.13

.اًقبسم عوفدملا ليمعلا باسح ءاهنإ CM.com ةكرشل قحي ،ديصر دوجو مدع ةلاح يف .يقبتملا ديصرلا لباقم درلا غلبم ةصاقم CM.com ةكرشل قحي ،ةلاحلا هذه لثم يفو .نامتئالا ةقاطبب عوفدملا غلبملا در مت اذإ اًرصقم ليمعلا نوكي 3.14

.نامتئالا عيمج مادختسا دعب رهشأ (3) ةثالث نوضغ يف وأ ،ليجستلا نم رهشأ (3) ةثالث نوضغ يف باسحلا ديصر لامكتسا متي مل اذإ اًقبسم عوفدملا باسحلا فذح متيس .ببس يأل دوجوم باسح ءاهنإو اًقبسم عوفدم باسحل ليمعلا ليجست ضفر CM.com ةكرشل قحي 3.15

.ةينوناقلا اهتامازتلال لاثتمالل CM.com ةكرش نم تامولعم ىلع لوصحلا تابلط وأ نيلغشملا وأ ةيميظنتلا تاهجلا وأ نوناقلا ذافنإ تاهج نم تامولعملا ىلع لوصحلا تابلطب قلعتي اميف اًلوقعم اًنواعت ليمعلا نواعتي ،يباتك بلط ىلع ًءانب 4.1

 ريغ ىوتحم وأ رورم ةكرح يأ وأ اهيف بوغرم ريغ رورم ةكرح وأ يئاوشع ديرب يأ ليمعلا لسري نلو .يئاهنلا مدختسملا ةقفاومل ةثّدحُم تالجسب ليمعلا ظفتحيسو .ثلاث فرطل قوقح يأ كهتنت الو (تانايبلا ةيامحل) هب لومعملا نوناقلا عم قفاوتت يئاهنلا مدختسملا ةمدخ نأ ليمعلا نمضيو .رورملا ةكرح يقلت ىلع ةحيحص ةقفاوم اومدق دق نويئاهنلا نومدختسملا ناك اذإ ام كلذ يف امب ،نييئاهنلا نيمدختسملا عم ةينوناقلا ةقالعلاو رورملا ةكرح ةيعورشمو ،ليمعلا باسح لالخ نم ةملتسملا/ةلسرملا رورملا ةكرح عيمجو ،كلذب ليمعلا حرصي مل ول ىتح ،هباسح ىلع ثدحت يتلا ةطشنألا عيمج ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،CM.com ةكرش تامدخو ةصنم ىلع هباسح ىلإ لوصولا ةيلوؤسم ليمعلا لمحتيو .نمآ لكشب لوخدلا ليجست دامتعا تانايب نيزخت متي نأو ليمعلا نم مهل حرصملا صاخشألا ىلع اهتامدخو CM.com ةصنم ىلع هباسح ىلإ لوصولا رصتقي نأ ليمعلا نمضي 4.2
.CM.com ةكرشب ةصاخلا يئاوشعلا ديربلا ةحفاكم ةسايس كهتني نلو عورشم ريغ وأ يلايتحا كلذ فالخب وأ ةبوقعلا بجوتسي وأ ينوناق ريغ وأ يقالخأ

 ةكرشل ةيرسلا تامولعملا نم يأ وأ ،ةمدخلا مادختسا (5) وأ ؛ضارغألا هذهل ًةحارص مدختسُت يتلاو CM.com ةكرش اهمدقت يتلا ةمدخلا تازيم ءانثتساب ،اهب قلعتي اميف وأ ةمدخلا نم تانايبلا عمج (4) وأ ؛اهبجومب لوقنم وأ اهيف دراو ىوتحم وأ تانايب يأ وأ ،اهئادأ وأ ةمدخلا ةمالس ليطعت (ةلواحم) وأ يف لخدتلا (3) وأ ؛ةيقافتالل اًقفو ليمعلا حلاصل نوكي ام فالخب ضرغ يأل اهمادختساب صخش يأل حامسلا وأ كلذ فالخب اهمادختسا وأ ةمدخلا عيب ةداعإ (2) وأ ؛ةمدخلا تانوكم نم نوكم يأ ىلإ هب حّرصُم ريغ لوصو ىلع لوصحلا ةلواحم وأ ةيسكع ةسدنه ءارجإ (1) :ليمعلل زوجي ال ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع .ةيقافتالا يف حضوملاو هيلع قفتملا وحنلا ىلع ةيداعلاو ةدوصقملا اهضارغأ وأ/و اهضرغل الإ تامدخلا ليمعلا مدختسي ال 4.3
CM.com ةمدخلا عم سفانتلا ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،اهنكمي ةينقت وأ ةمدخ وأ ،جتنم يأ عيب وأ صيخرت وأ قيوست وأ ،ريوطتل وأ ،ةلصلا تاذ وأ ةسفانملا تامدخلا وأ تاجتنملاب قلعتي اميف يسفانتلا ليلحتلا وأ ةيرايعملا ةنراقملا لجأ نم.

.اهب ساسملا وأ ثلاث فرط يأل ةيركفلا ةيكلملا قوقح نم يأ كاهتنا ىلإ يئاهنلا مدختسملا ةمدخل جيورتلا يدؤي نل (3)و ؛ثلاث فرط يأو ليمعلا نيب تامازتلا وأ ةيقافتا يأ كاهتنا يف ببستي وأ (تانايبلا ةيامحل) هب لومعم نوناق يأ ةيقافتالل اًقفو ليمعلا داومل CM.com ةكرش مادختسا كهتني نل (2)و ؛اهمادختساو ليمعلا داوم ىلإ لوصولاب ةصاخلا صيخارتلاو تاضيوفتلاو ،ةمزاللا قوقحلا عيمج ىلع لصح (1) هنأ نمضيو ليمعلا رقي 5.1

 وأ/و ؛ىرخألا هقوقح وأ هتيصوصخ وأ ،ثلاث فرط يأل ةيركفلا ةيكلملا قوقح مادختسا ءيسي وأ كهتني وأ سمي ،ليمعلا داومل وأ يئاهنلا مدختسملا ةمدخل وأ ،ةمدخلل ليمعلا مادختسا نأب ءاعدا يأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ليمعلا داومل وأ ،يئاهنلا مدختسملا ةمدخل وأ ،ةمدخلل ليمعلا مادختسا (1) نع ةجتان CM.com ةكرش دض ثلاث فرط اهعفري ةيئاضق ىوعد وأ ىوعد وأ ةبلاطم يأل ةجيتن CM.com ةكرش اهدبكتت يتلا ("رئاسخلا") (ةلوقعملا ةاماحملا باعتأ كلذ يف امب) فيلاكتلاو تامازتلالاو ،تاضيوعتلاو ،رئاسخلا عيمجب قلعتي اميف اهئربيو اهنع عفاديو CM.com ةكرش ليمعلا ضوعيس ،دويق يأ نودو 8 دنبلا هيلع صني ام فالخبو هب لومعملا نوناقلا بجومب ذافنإلل لباق ريغ كلذ نكي مل ام 5.2
.ةبلاطملا هذه يف عافدلاب قلعتي اميف مهلمع راسم قيسنتل ةلوقعملا دوهجلا عيمج CM.com ةكرشو ليمعلا لذبيو .ةيوستلا وأ/و عافدلا يف ليمعلا عم لوقعم لكشب نواعتتسو اهنع ضيوعتلا بلطُي ةبلاطم يأب روفلا ىلع ليمعلا CM.com ةكرش رطخُتسو .ةيقافتالا عم قفتت ال ةقيرطب ةمدخلل ليمعلا مادختسا (3) وأ/و هب لومعملا (تانايبلا ةيامح) نوناقل اًكاهتنا دعي اهنيزخت وأ اهضرع وأ اهلقن وأ اهميدقت وأ ليمعلا داوم مادختسا نأب ءاعدا يأ (2)

 نع حاصفإلا هل قحي ثلاث فرط نم ينوناق لكشب يقلتملا فرطلا اهيلع لصح (3) وأ ؛حصفملا فرطلا نم داوملا وأ تامولعملا هذه مالتسا لبق يقلتملا فرطلا لبق نم ينوناق لكشب ةفورعم تناك (2) وأ ؛ةيقافتالا يف ةدراولا ةيرسلا طورش كاهتنال ةجيتن نوكي ام فالخب روهمجلل ةحاتم وأ ةماعلل ةفورعم هدعب تحبصأ وأ ،حاصفإلا خيرات يف ،تناك (1) :داوم وأ تامولعم يأ ةيرسلا تامولعملا نمضتت نل ،كلذ عمو .CM.com ةكرش نع ةيرس تامولعم ةمدخلا رابتعا متيس ،حيضوتللو .حاصفإلا فورظ وأ/و تامولعملا ةعيبطل اًرظن ةيرس لوقعملل اًقفو اهرابتعا بجي يتلا وأ ةيرس اهنأ ىلع اهفينصت متي يتلاو ،اًيباتك وأ اًيهفش ًءاوس ،ةيقافتالاب قلعتي اميف ("يقلتملا فرطلا") رخآلا فرطلا ىلإ ("حصفملا فرطلا") نيفرطلا دحأ اهمدقي تامولعم يأ ،انه ةمدختسم يه امك "ةيرسلا تامولعملا" ةرابع ينعت 6.1
.ةيقافتالا هذه بجومب CM.com تامازتلا ءادأب قلعتي اميف اهوقلتي وأ اهوفظوم وأ CM.com ةكرش اهيلع لصحت ةماع راكفأ وأ/و ميهافم وأ/و ةربخ وأ/و ةينف ةفرعم يأ نع حاصفإلا وأ مادختسا ىلع CM.com ةردق ديقي وأ نم دحي ام ماكحألاو طورشلا هذه يف دجوي ال ،مدقت امل دييقت نودو .اهيلإ لوصولا وأ حصفملا فرطلاب ةصاخ ةيرس تامولعم يأ مادختسا نود هحلاصل وأ يقلتملا فرطلا لبق نم لقتسم لكشب اهريوطت متي (4) وأ ؛حصفملا فرطلا هاجت ةيرسلاب مازتلا يأ كاهتنا نود داوملا وأ تامولعملا هذه

.حاصفإلا ىلع ضارتعالا وأ يئاقو رمأ بلطب حصفملا فرطلل حامسلل ًالوقعم اًيباتك اًراطخإ حصفملا فرطلا ىلإ يقلتملا فرطلا ميدقتب اًنهر ،ةيموكح ةئيه وأ ةيلاملا قاروألا قوس وأ ،ةيرادإ ةلاكو وأ ،ةمكحم نع رداص بلطتم وأ رمأ بجومب اًبولطم حاصفإلا اذه نوكي امبسح (2) وأ ،ماكحألاو طورشلا هذه يف اهيلع صوصنملا كلت اهرفوت يتلا لقألا ىلع ةيامحلا سفنب عتمتت حاصفإ مدعو مادختسا دويق نمضتي يباتك قافتاب نيمزتلملاو ةيرسلا تامولعملا هذه ةفرعم ىلإ ةينلا ةنسح ةجاح مهيدل نيذلا هيلواقم وأ هيلثمم وأ يقلتملا فرطلا يفظومل (1) ءانثتساب ،حصفملا فرطلاب ةصاخ ةيرس تامولعم يأ نع يقلتملا فرطلا حصفي نلو .ماكحألاو طورشلا هذه بجومب هقوقح ذافنإ وأ هتامازتلا ءادأل ةرورضلا دنع الإ حِصفُملا فرطلاب ةصاخلا ةيرسلا تامولعملا مدختسي نلو حِصفُملا فرطلاب ةصاخلا ةيرسلا تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلاب يقلتملا فرطلا مزتلي 6.2
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7. ةيركفلا ةيكلملا

8. ةيلوؤسملا

9. ةرهاقلا ةوقلا

10. اهئاهنإو اهقيلعتو ةيقافتالا ةدم

11. نطابلا نم دقاعتلاو ؛تامازتلالاو قوقحلا لقن

.هب لومعملا نوناقلا بجومب ةيراجتلا رارسألا ةيامحل ةعضاخ لظت ةيرسلا تامولعملا هذه نأ املاط اهتيحالص ءاهتنا وأ ةيقافتالا ءاهنإ دعب ةيراس تامازتلالا هذه لظت نأ ،(هب لومعملا نوناقلا بجومب ددحملا وحنلا ىلع) اًيراجت اًرس لكشت ةيرس تامولعم يأب قلعتي اميف ،كلذ عم ،ةطيرش ؛ةيقافتالا ءاهنإ نم تاونس (3) ثالث رورم دعب اهتيحالص يهتنتو نايرسلا خيرات نم اًرابتعا ةيرسلا تامولعملاب قلعتي اميف فرط لك تامازتلا يرست 6.3

.ةبجاولا ةيانعلا ضارغأل (نيينعملا مهيماحمو مهيراشتسمو) ىرخألا ليومتلا رداصم وأ نيرمثتسملا وأ ةينلا ينسح نيلمتحملا وأ نييلعفلا نيذوحتسملا وأ هيماحم وأ فرطلا يراشتسمل يرس ساسأ ىلع اهنع حاصفإلا زوجي نكلو ،فرط لكل ةيرس تامولعم ةيقافتالا ماكحأو طورش دعُت 6.4

 نيجتانلا ةعمسلا نّسحتو ةنسحلا ةرهشلا عيمج لوؤتو .ليمعلل تامدخ ةمدقمك CM.com ةكرش ديدحتل طقف CM.com ةكرش راعشو مسا مادختسا يف حيرصلا قحلا ليمعلا ةيقافتالا هذه بجومب CM.com حنمت ،CM.com نم ةقبسملا ةيباتكلا ةقفاوملاب اًنهرو .CM.com ةكرشل ليمعك ليمعلا ديدحتل CM.com ةكرشب ةصاخلا تالاصتالا نم اهريغو ةماعلا تاقالعلاو ةيلاملا نوؤشلاو تاعيبملاو قيوستلا داوم يف هتكرش راعشو ةيراجتلا (تامالع) هتمالعو ليمعلا مسا مادختسال نذإلاو قحلا CM.com ةكرش ةيقافتالا هذه بجومب ليمعلا حنمي 6.5
.رخآلا فرطلا نم قبسم يباتك نذإ ىلع لوصحلا نود هتافصاوم وأ هب صاخلا URL ناونع وأ هراعش وأ هتامالع وأ رخآلا فرطلا (ءامسأ) مسا مادختسا فرط يأل زوجي ال ،ةيقافتالا هذه يف ةحارص هيلع صوصنم وه ام فالخبو .اًيرصح CM.com حلاصل ليمعلا راعشو مسال CM.com مادختسا نع نيجتانلا ةعمسلا نّسحتو ةنسحلا ةرهشلا عيمج لوؤتو ؛اًيرصح CM.com حلاصل CM.com راعشو مسال ليمعلا مادختسا نع

.ماكحألاو طورشلا هذه يف ةحارص هيلع صوصنم وه ام فالخب رخآلا فرطلل قوقح يأ فرط يأ حنمي الو .نيفرطلل ةيركفلا ةيكلملا يف حلاصملاو ةيكلملا قوقحو قوقحلا عيمجب ًةحارص نافرطلا ظفتحي ،ةيقافتالا هذه بجومب ًةحارص ةحونمملا ةدودحملا قوقحلاب اًنهر 7.1

 ةكرش لذبت ،عاطقنا وأ لطع وأ أطخ ثودح ةلاح يفو .يكلساللا لاصتالا وأ تنرتنإلاب لاصتالا يف دويقلا وأ روصقلا هجوأ وأ هتايلمع وأ هجمارب وأ هتمظنأ وأ ليمعلا ةزهجأ يف دويقلا وأ روصقلا هجوأ وأ نيلغشملا تاكبش وأ/و ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا وأ/و ةيفتاهلا تالاصتالا بارطضا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،اهتدارإ نع ةجراخ فورظ نع ةجتان ىرخأ تالكشم يأ وأ ءادألا يف تالكشم وأ ةمدخلا يف تاعاطقنا وأ تاؤطابت وأ تافقوت يأ نع ةيلوؤسملا CM.com ةكرش لمحتت الو .كلذك نوكتس وأ ةعطقتم ريغ اهنأ وأ بويعلا وأ ءاطخألا نم اًمامت ةيلاخ تامدخلا نأ CM.com ةكرش نمضت الو .تانايبلا نمأو ةلاصألاو حيراصتلاو لقنلا ةيقوثومو تامدخلا رفاوت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،نيقي مدع هجوأل عضخي ىرخألا لاصتالا لئاسوو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تاكبشو تنرتنإلا ىلإ لوصولا نأب ليمعلا رقي 8.1
CM.com لاجملا يف اهب فرتعُملا ةبسانملا تاسرامملل اًقفو ةمدخلا ةداعتسال ةلوقعملا اهدوهج.

 ةصنم مادختسا نأب نامض يأ نع ةيقافتالا هذه بجومب اهتيلوؤسم CM.com ةكرش يلخُت ،مدقت امل دييقت نودو .نّيعُم ضرغل ةمءالملاو قيوستلا ةيلباقل ةينمض تانامض يأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ةينمض وأ ةحيرص تناك ًءاوس ،تارارقإلاو تانامضلا عيمج نع اهتيلوؤسم ةيقافتالا هذه بجومب CM.com ةكرش يلخُت ،هب لومعملا نوناقلا هب حمسي دح ىصقأ ىلإو .ةيقافتالا هذه بجومب ةمدقم ىرخأ تامدخ يأ وأ ةمدخلا كلذ يف امب ،CM.com ةصنمب قلعتي اميف رخآ فرط يأ وأ ليمعلل تارارقإ وأ تانامض يأ CM.com ةكرش مدقت الو ."يه امك" ساسأ ىلع CM.com ةصنمو ةمدخلا ريفوت متي 8.2
CM.com عاطقنا نودب وأ لاطعألا نم اًيلاخ وأ ءاطخألا نم اًيلاخ نوكيس.

 كراطخإ مت ول ىتح ،ةيقافتالا بجومب أشنت عون يأ نم ةيعبت وأ ةيباقع وأ ةيضرع وأ ةصاخ وأ ةرشابم ريغ تاضيوعت يأ (11) وأ ؛ةرهشلا وأ ةعمسلا ةراسخ (10) وأ ؛اهنادقف وأ تانايبلا فلت (9) وأ ؛لامعألا عاطقنا (8) وأ ؛ةينهملا تاقفنلا وأ موسرلا (7) وأ ؛نيرخآلا نيفظوملا وأ ةرادإلا بناج نم تقولا عايض (6) وأ ؛رتويبمك ةزهجأ يأ وأ ةمدخ يأ لامعتسا ةيحالص نادقف (5) وأ ،ىرخألا ةيداصتقالا رئاسخلا وأ ةليدبلا تامدخلا ةفلكت (4) وأ ؛صرفلا عايض (3) وأ ؛ةمواسملا ةراسخ (2) وأ ؛تاعيبملا وأ تاداريإلا وأ حابرألا ةراسخ (1) :يلي امم يأ نع ةيقافتالا بجومب رخآلا فرطلا هاجت ةيلوؤسملا نيفرطلا نم يأ لمحتي ال ،5 دنبلاب لالخإلا نود 8.3
.كلذ ريغ وأ ةلماش ةينوناق ةيلوؤسم وأ ،دقعلل قرخ وأ (لامهإلا كلذ يف امب) ةيريصقتلا ةيلوؤسملا ىلإ دنتست ةبلاطم يأ نع ةئشان تناك ًءاوس ،تاضيوعتلا هذه لثم ثودح ةيناكمإب

.ةيلحملا ةلمعلاب اهلداعي ام وأ ،(وروي 50.000) وروي فلأ نيسمخ ةيقافتالا بجومب تابلاطملا عيمجو يأ نع CM.com ةكرش هعفدت يذلا ضيوعتلا يلامجإ زواجتي نأ لاوحألا نم لاح يأب زوجي الو .ةيقافتالل ةيلامجإلا ةدملا نع ،ةيلحملا ةلمعلاب اهلداعي ام وأ (وروي 50.000) وروي فلأ نوسمخ ىصقأ دحب ،تامازتلالا هنع تأشن يذلا لوألا ثداحلل ةقباسلا اًرهش (12) رشع ينثالا لالخ ليمعلا هعفد يذلا يلامجإلا غلبملا اهب ةقلعتملا وأ ةيقافتالا نع ةئشانلا CM.com ةكرشل ةيلامجإل ةيلاملا تامازتلالا زواجتت نأ لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال ،5 دنبلاب لالخإلا نود 8.4

.نيفرطلا دحأ بناج نم ميسجلا لامهإلا وأ دمعتملا كولسلا ءوس نع ةمجانلا ةيصخشلا ةباصإلا وأ ةافولا ةلاح يف 8 دنبلا اذه يف ةددحملا تاءانثتسالاو ةيلوؤسملا دويق قبطنت ال ،هب لومعملا نوناقلا هب حمسي دح ىصقأ ىلإ 8.5

.ةيقافتالل يعيبطلا ذيفنتلا مامأ ةبقع قلخي امم ،لوقعم لكشب اهعنم وأ اهبنجت فرطلا ناكمإب نكي مل يتلا ىرخألا فورظلا لك ىلإ ةفاضإ ،ةثلاثلا فارطألل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا قفارم عاطقناو ةقاطلا تابارطضاو تايلمعلا عاطقناو اهب ديدهتلا وأ ةيباهرإلا لامعألاو ةئبوألاو حئاوجلاو تابارضإلاو ةيموكحلا تالخدتلا :يلي ام ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،"ةرهاقلا ةوقلا" حلطصم لمشي ،ةيقافتالا قايس يفو .ةرهاق ةوق كلذب مايقلا نم هتعنم اذإ (ةيقافتالا بجومب ةقحتسملا غلابملا عفدب مازتلالا ءانثتساب) ةيقافتالا بجومب مازتلا يأب ءافولاب فرط يأ مزتلي ال 9.1

.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح هيف تأشن يذلا مويلا دعب لمع مايأ (10) ةرشع نوضغ يف كلذب رخآلا فرطلا غالبإ هيلع بجيف ،ةرهاقلا ةوقلا ببسب هتامازتلال لاثتمالا نم فرط يأ عنم مت اذإ 9.2

.نايرسلا خيرات نم (1) دحاو ماع رورم دعب ةيلوألا ةدملا يهتنت ،ةيقافتالا يف ةيلوألا ةدملا ديدحت متي مل اذإو .("ةيلوألا ةدملا") ةيقافتالا يف ةددحملا ةيلوألا ةدملا ةياهن يف يهتنتو نايرسلا خيرات يف ةيقافتالل ةيلوألا ةدملا أدبت 10.1

.كاذنآ ةيراسلا ديدجتلا ةدم وأ ةيلوألا ةدملا ةياهن لبق رخآلا فرطلا ىلإ رهشأ (3) ةثالث هتدم راطخإ ميدقت قيرط نع اًيباتك ةيقافتالا نيفرطلا نم يأ يهني مل ام ،("ةدملا" مساب ةيلوألا ةدملا عم ةعمتجم اهيلإ راشُيو ،"ديدجتلا ةدم" مساب اهنم لك ىلإ راشُي) (1) دحاو ماع اهتدم ةيفاضإ تارتفل اًيئاقلت ةيقافتالا ديدجت متي ،ةيلوألا ةدملا دعب 10.2

.ةيقافتالا بجومب ةقحتسم موسر يأ عفد نع ليبقلا اذه نم قيلعت يأ ءانثأ ًالوؤسم ليمعلا لظيو .ةددحم تاضيوعت وأ/و ءادأب ةبلاطملا وأ/و ةيقافتالا ءاغلإ كلذ يف امب ،CM.com ةكرشل حاتم رخآ فاصتنا ليبس يأل دييقت وأ راطخإ نود ةمدخلا ميدقت قيلعت CM.com ةكرشل قحي ،ةيقافتالا هذه نم (ماكحأ) مكح يأ يرهوج لكشب ليمعلا كهتنا اذإ 10.3

.مئاد لكشب تامدخلا ميدقت ءاغلإ هنأش نم ليمعلا لاثتما مدع راركت وأ/و ةعيبط نأ دقتعت مل ام ةمدخلا ميدقت CM.com ةكرش فنأتست ،ةدوجوم ريغ دنبلا اذه ماكحأل اًقفو قيلعتلا بابسأ حبصت نأ درجمب 10.4

.كاهتنالا اذهب يباتكلا راطخإلا دعب لمع مايأ (10) ةرشع نوضغ يف كاهتنالا اذه كرادتي ملو اًيرهوج اًكاهتنا ةيقافتالا رخآلا فرطلا كهتنا اذإ ،رخآلا فرطلا ىلإ يباتك راطخإ بجومب ةيقافتالا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل قحي 10.5

:رخآلا فرطلا ىلإ يباتك راطخإ بجومب ةيقافتالا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل زوجي 10.6

.نينئادلا حلاصل ةيوستلا وأ ةيفصتلا وأ ةيئاضقلا ةسارحلا وأ راسعإلاب ةقلعتملا تاءارجإلا وأ سالفإلا ةلاح يف يعوط ريغ وأ يعوط بلط عوضوم رخآلا فرطلا حبصأ اذإ .أ

.لمع موي (20) نيرشع نم رثكأل 9 دنبلا يف هيلإ راشُملا وحنلا ىلع ةرهاقلا ةوقلا ةلاح ترمتسا اذإ .ب

.(نيلغشملا) لغشملا ماكحأو طورش يف تارييغت ببسب وأ ءاهنإلا اذه بلطت تاطلسلا تناك اذإ .ج

.ءاهنإلا روف عفدلا ةقحتسم حبصتو لماكلاب ةقحتسم لظت ءاهنإلا لبق CM.com ةكرش نم ريتاوف اهب تردص غلابم يأف ،ةيقافتالا ذيفنت يف ءادأ يأ ،10.6و 10.5 نيدنبلا يف هيلإ راشُملا وحنلا ىلع ءاهنإلا اذه تقو يف ،لعفلاب ىقلت دق ليمعلا ناك اذإ 10.7

.ةيقافتالا نم (تاعازنلاو هب لومعملا نوناقلا) 12و ،(اهئاهنإو اهقيلعتو ةيقافتالا ةدم) 10و ،(ةرهاقلا ةوقلا) 9و ،(ةيلوؤسملا) 8و ،(ةيركفلا ةيكلملا) 7و ،(نالعإلاو ةيرسلا) 6و ،(ضيوعتلاو نامضلا) 5 دونبلا ماكحأ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ةيقافتالا ءاهنإ دعب ةيراس لظت نأل اهتعيبطب فدهت يتلا ماكحألا قيبطت رمتسي 10.8

.مهل لزانتملاو ةيكلملا يف هؤافلخ حلاصل لوؤتو ةمزلُم ةيقافتالا نوكت ،قبس ام ةاعارم عمو .اًلطابو اًيغال روظحم لزانت يأ نوكيو .ةلثامم ةلماعم وأ ،هلوصأ مظعم عيب وأ همهسأ ةيبلغأ عيب وأ ذاوحتسالا وأ جمدلا قيرط نع ًءاوس .ةيقافتالا عوضومب ةقلعتملا هلوصأو هلامعأ مظعم وأ عيمج يف هفلخي ثلاث فرطل وأ هل ةعباتلا تاكرشلا نم يأل نذإ وأ قبسم راطخإ نود ةيقافتالا نع لزانتلا نيفرطلا نم يأل زوجي هنأ ،كلذ عمو ،طرشب ؛لوقعم ريغ لكشب ةقفاوملا هذه بجح زوجي الو ،رخآلا فرطلا نم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نود اًيئزج وأ اًيلك ةيقافتالا نع لزانتلا نيفرطلا نم يأل زوجي ال 11.1
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12. تاعازنلاو هب لومعملا نوناقلا

13. ةعونتم ماكحأ

14. ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم

.عئاضبلل يلودلا عيبلا دوقع نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا قيبطت مدع ىلع ةيقافتالا هذه بجومب ةحارص نافرطلا قفاويو .رخآ يئاضق صاصتخا نيناوق قيبطت يف ببستت دق يتلا ئدابملاو نيناوقلا ضراعت نع رظنلا ضغبو ،عازنلا طورشو مكاحلا نوناقلا يف ددحملا وحنلا ىلع اهب لومعملا دلبلا وأ ةلودلا نيناوقل اًقفو رسفُتو (اهب قلعتت وأ اهنع أشنت لئاسم يأو) ةيقافتالا عضخت 12.1

.عازنلا طورشو مكاحلا نوناقلا يف ددحملا وحنلا ىلع ةصتخملا مكاحملل يرصحلا يئاضقلا صاصتخالل ،اهئاهنإ وأ اهتيحالص وأ اهدوجوب قلعتت ةلأسم يأ كلذ يف امب ،اهب قلعتي اميف وأ ةيقافتالا نع أشنت تاعازن يأ عضخت 12.2

.ةيقافتالا عوضومب قلعتي اميف نيفرطلا نيب ةيلاحلا وأ ةقباسلا تايقافتالاو تامهافتلاو تارارقإلا عيمج لحم لحتو قافتالا لمجُم ةيقافتالا لكشت 13.1

.نيفرطلا نيب ةكارش وأ اًكرتشم اًعورشم ،ئشنُي هنأ ىلع رسفُي وأ ،ئشنُي هنأ ربتعُي ام ةيقافتالا يف دجوي الو .مكحلا اذه نع لزانت هنأ ىلع روفلا ىلع ةيقافتالا ماكحأ نم مكح يأ ذافنإ مدع رسفُي نل 13.2

.تالزانتلاو ةيلوؤسملاو ةيلوؤسملا ءالخإو ضيوعتلاو ةيركفلا ةيكلملاب ةقلعتملا كلت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،ةعباتلا تاكرشلاو مألا ةكرشلا هذه ىلع ماكحألا هذه يرستسو ةيقافتالا يف ةدراولا ماكحألا نم ةديفتسم ةثلاث فارطأ نوكتس اهل ةعباتلا تاكرشلاو CM.com ةكرشل مألا ةكرشلا نأ ءانثتساب ،قالطإلا ىلع ثلاث فرط يأ ىلع ديفتسم ثلاث فرط يأل اًقح ئشنُي هنأ ربتعُي ام ةيقافتالا يف دجوي الو .لاكشألا نم لكش يأب رخآلا فرطلا اذه مازلإ وأ ،همساب وأ رخآلا فرطلا نع ةباين ،ةينمض وأ ةحيرص ،ةيلوؤسم وأ مازتلا يأ ءاشنإ وأ لمحتل ةطلس وأ قح يأ فرط يأ حنمُي الو .رخآلا فرطلل اًينوناق ًالثمم وأ ًاليكو هتفصب فرصتي نأب ،كلذ ريغ وأ ةيقافتالا بجومب ،نيفرطلا نم يأل حرصُي ال 13.3

.دنبلا اذه بجومب اهبلط متي دق ةثلاثلا فارطألا هذه نم ةدراولا تامولعملا نأ لوقعم لكشب عقوت نكمي ثيح ةثلاثلا هفارطأ عم ةمربُملا تايقافتالا يف ةلثامم ماكحأ نيمضت ،لوقعم لكشب نكمم دح ىصقأ ىلإ ،ليمعلا ىلع بجيو .ةحاتم تامولعملا حبصت نأ عقوتملا نم ىتمو تامولعملا رفوت مدع بابسأ نع ًالّصفُم اًحرش وأ ةبولطملا تامولعملا لمع موي (20) نيرشع نوضغ يف ليمعلا مدقيو .ةيبسنلا ةيمهألا ديكأتب ةمزلُم ريغ CM.com ةكرشو .تاكرشلا ةمادتسا نع غالبإلا هيجوت نع ةئشانلا غالبإلا تامازتلا كلذ يف امب ،غالبإلاب ةقلعتملا اهتامازتلاب ءافولل ةيرورض CM.com ةكرش اهربتعت يتلا ةبولطملا ليمعلا داوم ليمعلا مدقي ،CM.com ةكرش بلط ىلع ًءانب 13.4

.ةيقافتالا هذه يف حضوم وه امك نيفرطلا اياون عم قفاوتي امب ذافنإلل ةلباقو ةحلاص اهلعجل مزاللا ىندألا دحلا ىلإ (ماكحألا) مكحلا حالصإب ىرخأ ةيموكح ةئيهل وأ ةمكحملل حرصُيو ،ةلدعم ذافنإلل ةلباق ريغ وأ ةحلاص ريغ ربتعت يتلا ماكحألا ربتعتسف ،اًيئزج وأ اًيلك ذافنإلل لباق ريغ وأ حلاص ريغ ةيقافتالا ماكحأ نم رثكأ وأ مكح يأ نأ ررقت اذإو .هرايتخا نم لقتسم ينوناق راشتسم لبق نم ةيقافتالا ةعجارمل ةصرفلا هل تحيتأ دق هنأب فرط لك رقي 13.5

.اًقبسم ةيديربلا موسرلا عفدو ،مالتسالاب راعشإلل لاصيإ بلط عم ،دمتعملا وأ لجسملا ديربلاب اهلاسرإ نم لمع مايأ (3) ةثالث رورم دعب (3) وأ ؛مالتسالاب يباتك ديكأت عم ،اًينطو اهب فرتعُم عيرس ديرب ةكرش ىدل عاديإلا نم (1) دحاو لمع موي دعب (2) وأ ؛اًيصخش اهميلست دنع (1) :اهميلست مت دق تاراطخإلا هذه ربتعتو .13.6 دنبلا اذهل اًقفو رخآلا فرطلا ىلإ ينعملا فرطلا هددحي رخآ ناونع يأ ىلإ وأ ؛ةلصلا تاذ ةيقافتالا يف هيلع صوصنملا ناونعلا ىلإ ليمعلا ىلإ تاراطخإلا عيمج لسرُتو ،ينعملا CM.com ةكرش نايك ناونع ىلإ CM.com ةكرش ىلإ تاراطخإلا عيمج لسرُتو .ةيقافتالا ىلإ ريشتو ةيباتك ةيقافتالا بجومب اهب حومسملا وأ ةبولطملا تاراطخإلا عيمج نوكت 13.6

.(1) دحاو رهش هتدم يباتك راطخإ ميدقت لالخ نم ليمعلا عم ةيقافتالا ءاهنإ كلذ نم ًالدب CM.com ةكرشل قحي هنأ ريغ .ةيراس ةقباسلا ماكحألاو طورشلا لظت ،ليمعلا ضارتعا ةلاح يفو .ليمعلا بناج نم ةلوبقم ربتعت ماكحألاو طورشلا ىلع تاليدعتلا نإف ،ليدعتلا راطخإ لاسرإ خيرات نم رهش نوضغ يف اًيباتك ليمعلا ضرتعي مل اذإو .ةيرهوج تاليدعت يأب ليمعلا CM.com ةكرش غلبتسو .تقو يأ يف ماكحألاو طورشلا هذهو ةيقافتالا ليدعت CM.com ةكرشل قحي 13.7

.14 دنبلا اذه قبطني ،بقارمك ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمب CM.com ةكرش موقت امدنعو .تانايبلا ةجلاعم قحلم قيبطت متي ،ليمعلا نع ةباين ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمب CM.com ةكرش مايق ةلاح يفو .ليمعلا نع ًةباين جِلاعمك وأ لقتسم بقارمك ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم CM.com ةكرشل زوجي 14.1

."كليمع فرعا" تايلمعو ةيوهلا ديدحتو ،ةيمارجإلا ةطشنألاو لايتحالا عنمو ،نامتئالا نم ققحتلا تايلمعو ،ءالمعلا معدو ،تامدخلل ليمعلا مادختساب ةقلعتملا قيوستلل ةيلاملا نوؤشلاو ةرتوفلا تانايبو ،تاقالعلاو باسحلا ةرادإل اهتجلاعم متت يتلا ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعملا هذه لمشتو .اهب لومعملا تانايبلا ةيامح نيناوق بجومب لقتسم بقارمك CM.com ةكرش لهأتتو ةجلاعملا لئاسوو فادهأ ددحت CM.com ةكرش نإف ،ءالمعلل ةبجاولا ةيانعلل ةبولطملا ةيصخشلا تانايبلا وأ ،ليمعلا باسح ىلإ لوصولاب ليمعلا لبق نم مهل حرصملا صاخشألا وأ ليمعلا يفظومب ةصاخلا لاصتالا تامولعمو ءامسأ كلذ يف امب ،CM.com ةكرش عم ليمعلا ةقالعب ةقلعتملا ةيصخشلا تانايبلا CM.com ةكرش جلاعت امدنع 14.2

.لاثتمالاو يئاوشعلا ديربلا ةحفاكمو لايتحالاو ةرتوفلاو رورملا ضارغأل اهتجلاعم متت يتلا ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعملا هذه لمشتو .ةينورتكلإلا تالاصتالا ةمدخ ليغشتل ةمزاللا ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمب قلعتي اميف لقتسم بقارمك لمعت نأ بجي ،اهب لومعملا تانايبلا ةيامح نيناوقو اهب لومعملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا نيناوق بجومب ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخل ماع دوزمك ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعمب CM.com ةكرش موقت امدنع 14.3

.اهب لومعملا (تانايبلا ةيامح) نيناوق بجومب اهتامازتلال CM.com ةكرش لثتمت ،هالعأ 14.3و 14.2 نيدنبلا بجومب ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم دنع 14.4

يأل اهتطساوب اهمادختسا نكميو CM.com ةكرشل طقف ةكولمم نوكتس تانايبلا هذه نإف ،CM.com ةكرش ةطساوب اهؤاشنإ وأ ةمدخ تانايب يأ عمج هيف متي يذلا دحلا ىلإو .تامدخلا مادختسا دنع نيملتسملا وأ نييئاهنلا هيمدختسم وأ ليمعلا اهأشنأ ("ةمدخلا تانايب") تامدخلا مادختساب قلعتت ىرخأ تامولعم يأ وأ دادترالا تالدعم وأ تاراركتلا وأ ماجحألاب ةقلعتملا تامولعملا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب اهل هليغشت وأ تامدخلل ليمعلا مادختسا نع ةجتانلا ةيصخشلا ةيوهلل ةددحملا ريغ تامولعملا وأ تانايبلا ليلحتو فيلوتو عيمجتو جارختساو عمج CM.com ةكرشل قحي ،تانايبلا ةجلاعم قحلم وأ/و 14 دنبلا اذه يف هيلع صوصنم وه ام فالخب 14.5

4 / 4


