
 

 ش٘اشث خطٔض٘ث اىت٘اُات

  : ٌلدٌث

حٔسب ش٘اشث خطٔض٘ث اىت٘اُات ؾيٕ نو ٌَ ٗؿٍو ىطاىص اىشٍؿ٘ث ) وٗشٍو أؾضاء ٌشيس اإلدارة واىٍصؤوىَ٘ 

اىٍطافؼث ؾيٕ خطٔض٘ث ة٘اُات اىٍاُطَ٘ واىٍخترؾَ٘  ( اىخِف٘ذَٗ٘ واىٍٔػفَ٘ واىٍصخشارَٗ واىٍخعٔؾَ٘

واىٍخعٔؾَ٘ واىٍصخف٘دَٗ وؾدم ٌشارنخٓا ألي أضد إال فٖ ُعاق ض٘ق سدًا ضصب ٌا ش٘ٔضص فٖ اىفلرات اىخاى٘ث . 

 .نٍا حٔسب اىص٘اشث اشخخدام اىت٘اُات اىخاضث ألغراض اىشٍؿ٘ث فلط ةٍا حلخضّ٘ اىٍطيطث

  : اىِعاق

ٕ سٍ٘ؽ ٌَ ٗؿٍو ىطاىص اىشٍؿ٘ث شٔاء نأُا أؾضاء ٌشيس إدارة أو ٌصؤوىَ٘ حِف٘ذَٗ٘ أو حعتق ْذه اىص٘اشث ؾي

 .ٌٔػفَ٘ أو ٌخعٔؾَ٘ أو ٌصخشارَٗ ةطرف اىِؼر ؾَ ٌِاضتًٓ فٖ اىشٍؿ٘ث

  : اىت٘اُات

أي ة٘اُات اىت٘اُات ِْا حشٍو أي ة٘اُات ؾاٌث أو خاضث ٌرو اىت٘اُات اىشخط٘ث أو اىترٗد االىهخروُٖ أو اىٍراشالت أو 

 .أخرى حلدم ىيشٍؿ٘ث شٔاء ٌَ اىٍخعٔؾَ٘ ، اىٍاُطَ٘ ، اىٍخترؾَ٘ أو اىٍصخف٘دَٗ ٌَ خدٌات اىشٍؿ٘ث

  : اىضٍاُات

حٓدف ْذه اىص٘اشث إىٕ حٔض٘ص إسراءات اىخؿاٌو ٌؽ اىت٘اُات واىٍطافؼث ؾيٕ خطٔض٘خٓا داخو اىشٍؿ٘ث أو ٌَ 

 .خالل ٌٔكؽ اىشٍؿ٘ث اإلىهخروُٖ

ٗيٖحضٍَ اىشٍؿ٘ث ٌا   : 

 .أن حخؿاٌو اىشٍؿ٘ث ٌؽ سٍ٘ؽ ة٘اُات اىٍخؿاٌيَ٘ ٌؿٓا ةصرٗث حاٌث ٌا ىً ٗٔافلٔا ؾيٕ اىِشر

 .ىَ حلٔم ةت٘ؽ أو ٌشارنث ة٘اُات اىٍخؿاٌيَ٘ ٌؿٓا ٌؽ أي سٓث أخرى دون إذًُٓ

ىَ حرشو اىشٍؿ٘ث أي إٍٗ٘الت أو رشائو ُط٘ث ىيٍخؿاٌيَ٘ ٌؿٓا شٔاء ةٔاشعخٓا أو ةٔاشعث أي سٓث أخرى 

 .دون إذًُٓ

ؾِد اىعيب  أن حِشر اىشٍؿ٘ث ش٘اشث خطٔض٘ث اىت٘اُات ؾيٕ ٌٔكؿٓا اإلىهخروُٖ، إن وسد، وأن حهٔن ٌخٔفرة 

 .ٌعتٔؾث أو إىهخروُ٘ث

 .أن ٗهٔن ىيشٍؿ٘ث ش٘اشث خاضث ةخطٔض٘ث اىت٘اُات ىئٍاكؽ اإلىهخروُ٘ث

 ٍُٔذج ىص٘اشث خطٔض٘ث اىت٘اُات ىٍٔكؽ اىشٍؿ٘ث اإلىهخروُ٘ث

ؿرفث ن٘ف٘ث اشخخدام اىت٘اُات اىخٖ حشارنٓا ٌؽ ٌٔكؿِا اإلىهخروٌَُٖ ضلم ٌ . 

ُيخزم ةطٍاٗث ضلٔق سٍ٘ؽ زوار وٌصخخدٌٖ ْذا اىٍٔكؽ وُيخزم ةاىطفاظ ؾيٕ شرٗث اىت٘اُات وكد أؾددُا ش٘اشث 

 .اىخطٔض٘ث ْذه ىإلفطاح ؾَ اىٍِٓز اىذي ُختؿّ فٖ سٍؽ اىت٘اُات وُشرْا ؾيٕ ْذا اىٍٔكؽ اإلىهخروُٖ

د ىم أن خطٔض٘خم حشهو ىِا أوىٔٗث نترى، وشٔف ىَ ُصخخدم حيم اىت٘اُات إال ةاىعرٗلث اىٍالئٍث ىيطفاظ ُؤن

 .ؾيٕ خطٔض٘خم ةشهو آٌَ

 .ُؤند ىم أٗضَا أن اىٍٔكؽ ال ٍٗارس أي أُشعث حشارٗث

خخدم اىهرًٗ وةؿد ال ُلٔم ُٓائً٘ا ةختادل اىت٘اُات اىشخط٘ث ٌؽ أي سٓث حشارٗث ةاشخرِاء ٌا ٗخً اإلؾالن ؾِّ ىيٍص

 ٌٔافلخّ ؾيٕ ذىم



 

 

 .ال ُلٔم ُٓائً٘ا ةاشخخدام ة٘اُات اىٍصخخدٌَ٘ اىهرام ةإرشال رشائو ذات ٌطخٔى حشاري أو حروٗشٖ

حشرةث  كد ُصخخدم اىت٘اُات اىٍصشيث فٖ اىٍٔكؽ ىؿٍو االشختاُات وأخذ اٙراء ةٓدف حعٔٗر اىٍٔكؽ وحلدًٗ 

واىٍصخخدٌَ٘ اىهرام. نٍا ٍٗهِِا ٌَ اىخٔاضو ٌؿهً ؾِد اىطاسث فٖ ضاىث اشخخدام أنرر شٓٔىث وفؿاى٘ث ىيزوار 

رغتخهً اىخترع ىيٍشارٗؽ واألؾٍال اىخ٘رٗث أو رغتخهً فٖ االظالع ؾيٕ ٌا ٗصخشد ٌَ اىٍشارٗؽ واألؾٍال اىخ٘رٗث 

وحِف٘ذ اىخٖ حلٔم ةٓا اىشٍؿ٘ث ض٘د حصاؾدُا ْذه اىت٘اُات فٖ اىخٔاضو ٌؿم، واإلساةث ؾَ اشخفصاراحم، 

 .ظيتاحم كدر اإلٌهان

ظيتم،  ال حلٔم ةٍشارنث ْذه اىت٘اُات ٌؽ أظراف خارس٘ث إال إذا ناُج ْذه اىشٓات الزٌث فٖ ؾٍي٘ث اشخهٍال 

ٌاىً ٗهَ ذىم فٖ إظار ة٘اُات سٍاؾ٘ث حصخخدم ىألغراض اإلضطائ٘ث واألةطاث، دون اشخٍاىٓا ؾيٕ أٗث ة٘اُات ٌَ 

 .اىٍٍهَ اشخخدآٌا ىيخؿرٗف ةم

اىهخروُ٘ث ( ٌَ خالل اىخعت٘لات واىتراٌز  ) فٖ اىطاالت اىعت٘ؿ٘ث ٗخً اىخؿاٌو ٌؽ اىت٘اُات واىت٘اُات ةطٔرة آى٘ث

 .اىٍطددة ىذىم، دون أن ٗصخيزم ذىم ٌشارنث اىٍٔػفَ٘ أو إظالؾًٓ ؾيٕ حيم اىت٘اُات

ركاة٘ث أو ٌَ ٗيزم اظالؾّ ؾيٕ وفٖ ضاالت اشخرِائ٘ث ) ناىخطل٘لات واىلضاٗا ( كد ٗعيؽ ؾي٘ٓا ٌٔػفٔ اىشٓات اى

 .ذىم، خضٔؾًا ألضهام اىلأُن وأواٌر اىشٓات اىلضائ٘ث

اىطاالت  حِعتق ش٘اشث اىخطٔض٘ث ْذه ؾيٕ نافث اىخدٌات واىخؿاٌالت اىخٖ ٗخً إسراؤْا ؾيٕ اىٍٔكؽ إال فٖ 

ٌِفطيث، وغ٘ر اىخٖ ٗخً ف٘ٓا اىِص ؾيٕ خدٌات أو حؿاٌالت ذات خطٔض٘ث، فإُّ ٗهٔن ىٓا ش٘اشث خطٔض٘ث 

 .ٌدٌشث ةص٘اشث اىخطٔض٘ث ْذه

ؾيٕ اىرغً ٌَ ذىم كد ٗطخٔي اىٍٔكؽ ؾيٕ رواةط ىٍٔاكؽ إىهخروُ٘ث أخرى حلؽ خارج ش٘عرحِا ، وال حغع٘ٓا 

ش٘اشث اىخطٔض٘ث ْذه، فٖ ضال كٍج ةاىٔضٔل إىٕ ٌٔاكؽ أخرى ٌَ خالل اشخخدام اىرواةط اىٍخاضث ؾيٕ 

ض٘ث اىٍخؿيلث ةٓذه اىٍٔاكؽ،واىخٖ كد حخخيف ؾَ ش٘اشث ٌٔكؿِا، ٌٔكؿِا، فإُم شخخضؽ ىص٘اشث اىخطٔ

 .ٌٍا ٗخعيب ٌِم كراءة ش٘اشث اىخطٔض٘ث اىٍخؿيلث ةخيم اىٍٔاكؽ

ْذه اىتٔاةث كد حطخٔي ؾيٕ رواةط إىهخروُ٘ث ىٍٔاكؽ أو ةٔاةات كد حصخخدم ظركًا ىطٍاٗث اىت٘اُات وخطٔض٘خٓا 

ٌصؤوىَ٘ ؾَ ٌطخٔٗات وظرق خطٔض٘ات اىٍٔاكؽ األخرى اىخٖ  حخخيف ؾَ اىعرق اىٍصخخدٌث ىدِٗا، وُطَ غ٘ر

حلؽ حطج اشخضافث ٌٔكؽ اىٔزارة وحخٔىٕ سٓاحٓا ٌصؤوى٘ث ضٍاٗخٓا، وُِططم ةاىرسٔع إىٕ إشؿارات 

 .اىخطٔض٘ث اىخاضث ةخيم اىٍٔاكؽ

ذاىد خارج ْذا فٖ نو األضٔال ىَ ُلٔم ةاىت٘ؽ أو اىخأس٘ر أو اىٍخاسرة ةت٘اُاحم أو ة٘اُاحم ىٍطيطث أي ظرف 

اىخٖ ُخططو ؾي٘ٓا وشرٗخٓا اىٍٔكؽ. وشِطافغ فٖ نافث األوكات ؾيٕ خطٔض٘ث نافث ة٘اُاحم اىشخط٘ث  . 

 ُؼرًا ىيخعٔر اىٓائو فٖ ٌشال اىخلِ٘ث، واىخغ٘ر فٖ ُعاق اىلٔاَُ٘ اىٍخؿيلث ةاىٍشال اإلىهخروُٖ ،فاىٍٔكؽ 

ا فٖ أي وكج ٗراه ٌالئًٍا، وٗخً حِف٘ذ ٗطخفغ ةاىطق فٖ حؿدٗو ةِٔد ش٘اشث اىخطٔض٘ث ْذه وشروظٓ

  .اىخؿدٗالت ؾيٕ ْذه اىطفطث، وٗخً إخعارنً فٖ ضاىث إسراء أٗث حؿدٗالت ذات حأذ٘ر

ىيطفاظ ؾيٕ ة٘اُاحم اىشخط٘ث، ٗخً حأٌَ٘ اىخخزَٗ اإلىهخروُٖ واىت٘اُات اىشخط٘ث اىٍرشيث ةاشخخدام اىخلِ٘ات 

 .اٌِٙث اىٍِاشتث

ىإلساةث ؾَ اشخفصاراحم ةخطٔص ْذه اىص٘اشث ٌَ خالل األركام اىخاى٘ث ٍٗهِم االحطال ةِا دائٍاً  : 

 ْاحف 0173236201

 سٔال 0555762001

manarmediajazan@gmail.com  إٍٗ٘و 

 

 


