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 “تقنية املعلومات للحلول الرقنية”شروط انخذمة فً

خذٓحش ػذ٣ذز ٝ ٓٞجهغ ٝس٤شكشجش ػ٠ِ ضرٌس ج٣ُٞد ٌُث٤ش ٖٓ جُؼٔالء “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ضٞكش 

 . ٓسطخذّ ٝضوذ٣ْ أكؿَ خذٓس ٌٓٔ٘سٝجُٔسطخذ٤ٖٓ ٝذزُي ك٢ٜ ٓسثُٞس ُسٔح٣س ًَ 

ػ٘ذ جسطخذجٓي أل١ ٖٓ خذٓحض٘ح جُٔؼشٝؾس ٖٓ خالٍ ،ئٕ جُـح٣س ٖٓ ضشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس ٢ٛ ضسذ٣ذ جُطضجٓحضي ًٔسطخذّ 

 ٓٞهؼ٘ح.

جُسِس جُز١  ُالسطخذج٢ّٛ ضسذ٣ذ جُٔرحدب جُؿشٝس٣س “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ئٕ أٛذجف س٤حسس 

 جُٔوذٓس ُي ضو٤٘س جُٔؼِٞٓحش ُِسٍِٞ جُشه٤ٔس٣سون أكؿَ خٜٞد جُٔسطخذ٤ٖٓ ذحُطٌَ جُ٘حخر جُٔطٞهغ ُخذٓحش 

ذإٔ ضشٝـ جُخذٓس جُطح٤ُس سططرن ػ٤ِي ًٔسطخذّ ٝٗشخٞ جُطو٤ذ  ل٤ذىٝٗ“ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ٗشزد ذي ك٢ 

 : جالُطضجّ ذٜحٝجُطحّ 

 : مةأوال: انقواعذ انعا

 ئٕ ضشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس ضؼطرش ٝث٤وس ِٓضٓس ٝٓسذدز الُطضجٓحش جُٔسطخذ٤ٖٓ ذطإٔ جُخذٓحش جُٔوذٓس ٖٓ  - 1

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”هرَ      

 0ن جُٔشكِؼوذ ُ ٙ جُطشٝـ ٌِٓٔسئٕ ًَ ذ٘ٞد ٛز - 2

 ضٌٕٞ ِٓضٓس  “ انمعهومات نهحهول انرقمٍةتقنٍة  ”خ٤ٔغ جُؼ٤ِٔحش جُٔ٘لزز ٖٓ خالٍ جسطخذجٓي ُخذٓحش  - 3

 ُألـشجف جُٔؼ٤٤ٖ٘ ًٔح ٛٞ ٓوشس ٛ٘ح، ٝضسٌْ ضشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس أ١ ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جُٔ٘لزز ٖٓ هرِي أٝ ٖٓ       

  .جسطخذجّ زسحذي أٝ ٖٓ جُخذٓس جُٔوذٓس ُي      

 تقنٍة انمعهومات نهحهول ”أٛذجف٣طؼٜذ ذحزطشجّ “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ًَ ٓسطخذّ ُخذٓحش  - 4

 ، ٝذؼذّ جسطخذجٜٓح ألؿشجؼ ٓٔ٘ٞػس )ػ٠ِ سر٤َ  جالسطخذجّٓٞغٞكس ٛ٘ح ٝذس٤حسس  ًٔح ٢ٛ“ انرقمٍة      

 ، جُشسحتَ جُٔطسِسِس، (Spam) " سرحّ جُٔٞجهغ ٝ جُطرٌحش ، ٓشجسِس ج٥خش٣ٖ دٕٝ سؾحْٛ " جخطشجمجُٔثحٍ:       

 .أٝ ؿ٤شٛح ( top List ) جُٔٞجهغ جُٔٞجهغ جُٜش٤ٓس ، سرحهحش     

 جضطشجى جٗطشٗص ،دسدضس ،ضػ٤ْٔذشٓدس ، ك٢ زحٍ جُطأخ٤ش ك٢ دكغ ضٌِلس جُخذٓس ) أ١ ًحٗص جسطؿحكس ،  - 5

 ُِخذٓس أٝ ػ٘ذ جُطدذ٣ذ كس٤طْ ئ٣وحف جُخذٓس ، ٝ ُٖ ٣طْ ئػحدضٜح ي أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جسطالٓ 3.. ٝؿ٤شٛح ( ُلطشز      

 .جُٔسطسوحش ًحِٓسئالّ ز٤ٖ جسطالّ      

 ٣طْ ضطـ٤َ جُخذٓس ذؼذ ػ٤ِٔس جُذكغ ٓرحضشز ، ٝرُي ذؼذ ئخطحس جُؼ٤َٔ ُ٘ح ػٖ ه٤حٓس ذؼ٤ِٔس جُذكغ ٖٓ خالٍ  -6

 ( أٝ ػ٠ِ 01145253330) جُٔر٤ؼحش ذحدسزػ٠ِ سهْ جُٜحضق جُخحظ  (SMS) ئسسحٍ سسحُس هػ٤شز     

 .(info@it4ds.com)جُرش٣ذ جإلٌُطش٢ٗٝ      

 ٗظحّ جُطزجًش خذٓس جُذػْ جُل٢٘ جُٔطوذّ ٝجُٔطٌحَٓ ٖٓ خالٍ “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ّ ضوذ - 8
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 خحظ ذٜح ُٝؿٔحٕ جُطٞجغَ جُذجتْ ٓؼْٜ ، ٝضوّٞ ٜٓٔس جُذػْ جُل٢٘ ػ٠ِ زَ جُٔٞهغ جُ ك٢جُٔٞخٞد      

 ػٖ جُٔطحًَ  سؿ٤ش ٓسثُٞسطلسحسجش جُؼٔالء، ٢ٛٝ ػ٠ِ ج حشجُٔطٌالش جُ٘حضدس ٖٓ جُس٤شكش ٗلسٚ ٝئخحذ     

  . جُ٘حضدس ٖٓ جسطخذجّ أٝ ضش٤ًد جُؼ٤َٔ أل١ ذشجٓح أٝ أ١ ِٓق     

 ٣ؼطرش جُٔسطخذّ ٓسثٍٞ ٓسإ٤ُٝس ًحِٓس ػٖ أ١ ٗطحـ ٗحضح ػٖ زسحذٚ ، ًٔح أٗٚ ٓسثٍٞ ػٖ ضأ٤ٖٓ جسْ  - 0

  .جُٔسطخذّ ًِٝٔس جُٔشٝس جُط٢ ٣سطخذٜٓح

 خذماتنا :ثانٍا: 

 ضضٝد ٓسطخذ٤ٜٓح ٖٓ خالٍ ٓٞهؼٜح ذؼذز خذٓحش ئٌُطش٤ٗٝس ٓرحضشز “ انمعهومات نهحهول انرقمٍةتقنٍة ”ئٕ      

  جسطؿحكس جُش٣س٤ِشجش ، س٤شكشجش ٓططشًس ، ،ذٔح ك٢ رُي دٕٝ زػش جسطؿحكس ٓٞجهغ ، س٤شكشجش خحغس      

 . أسٔحء جُ٘طحم ٝؿ٤شٛح ٝضػ٤ْٔ ٓٞجهغ ، جُرشٓدس ،     

   سطخؿغ ُطشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس، ئال ئرج “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”٣ذز ُـ إ أ١ خذٓحش خذُٜزج ك     

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ٗع ػ٠ِ ؿ٤ش رُي غشجزس ٖٓ هرَ      

 : ثانثا: انتزامات انتسجٍم وطهب خذمة

 : جُٔؼِٞٓحش جُػس٤سس - 1

  ضِطضّ ذاػطحء خ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش “ انرقمٍةتقنٍة انمعهومات نهحهول ”ُِطسد٤َ ٝـِد خذٓس ٖٓ  -أ 

    جُٔطِٞذس ُطسد٤ِي ذػٞسز غس٤سس ٓثَ جالسْ، ٝجُؼ٘ٞجٕ ٝخ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جألخشٟ جُٔطِٞذس ػ٠ِ     

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة” جُخحغس ذـٝجُطِرحش  ٗٔحرج جُطسد٤َ    

 تقنٍة انمعهومات نهحهول ”أٝ ضوذ٣ْ ُٔؼِٞٓحش خحـثس أٝ جسطؼٔحٍ خحـة ٓطؼٔذ ُخذٓحش  جزط٤حٍأ١  -خ

 .ٓخحُلح ُطشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس س٤إد١ ٓرحضشز ئ٠ُ ضؼ٤ِن أٝ ئٜٗحء زسحذي “ انرقمٍة     

  : “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”زذ خذٓحش أجالضطشجى ك٢   - 2

 ٟطوذ٣شٛح، ذورٍٞ أٝ سكؽ ـِري ألزذذسوٜح، ٝكوح ُ“ ل انرقمٍةتقنٍة انمعهومات نهحهو”ضسطلع  -أ 

 .أل١ سرد أٝ ٝكوح ُطشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس جُٞجسدز ٛ٘ح ٜحخذٓحض     

 ضٞجكن ػ٠ِ جُٔسحكظس ػ٠ِ سش٣س ًِٔس جُسش، ٝسطٌٕٞ ٓسثٞال ػٖ خ٤ٔغ جُؼ٤ِٔحش جُٔ٘لزز ػٖ  -خ 

  : ـش٣ن زسحذي 

  .ضٌٕٞ ِٓضٓس ُيئٕ أ١ ػ٤ِٔس ٓ٘لزز ػٖ ـش٣ن زسحذي  -

 كٞسج ػٖ أ١ جسطؼٔحٍ ؿ٤ش ٓػشذ “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”أٗي ضٞجكن ػ٠ِ ئذالؽ  -

  .أٝ ٌُِٔس جُسش جُخحغس ذي ذٚ ػ٠ِ زسحذي ٝ/   

 ٖٓ ٗطحـحضي ػ٠ِ  جالٗطٜحءٖٓ زسحذي أٝ ُٞزس جُطسٌْ ذؼذ  ٣دد إٔ ضطسون ٖٓ جُخشٝج جٌُحَٓ -

 . ٓسإ٤ُٝطي جٌُحِٓس ذزُي س٤ٌٕٞ ػ٠ِ جالُطضجّجُسسحخ ، أ١ كوذجٕ أٝ ؾشس ٣ػ٤ري ٗط٤دس ُؼذّ    



 
 
 

 

 

 Office :  Mokattam – 9 ST. – 6 Petroleum building                                                                              ( 6عمارات البترول )   – 9شارع   –لعنوان : المقطم ا

 Tel : 02/25081858    -       mobile  : 01145253339                                                           88835851119موبايل :     -   88/  85828252تليفون : 

 

W W W . I T 4 D S . C O M-I N F O @ I T 4 D S . C O M  

 :  رابعا: انسهوك انعاو

 ػ٠ِ جُ٘سٞ جُز١ ٣شجٙ “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”٣سن ُِٔسطخذّ جسطثٔحس جُخذٓس جُٔوذٓس ُٚ ٖٓ  - 1

 ػ٠ِ ج٥خش٣ٖ أٝ ئػحدز جُر٤غ ألضخحظ آخش٣ٖ  ٝجالزط٤حٍذّ جُـص أٝ جُخذجع أٝ جُ٘ػد ٓ٘حسرحً ، ذطشـ ػ     

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ئال ئرج ضْ جضلحم ٓسرن ذ٤ٖ جُؼ٤َٔ ٝذ٤ٖ      

 ٓسثُٞس ػٖ أ١ ٓؼِٞٓحش أٝ ٓسط٣ٞحش ؿ٤ش غس٤سس أٝ ؿ٤ش “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ُٖ ضٌٕٞ  - 2

 جُٔؼح٤٣ش ، ٌُٖٝ أ١ ٓؼِٞٓحش ؿ٤ش غس٤سس ٣دد إٔ ٣طْ ضػس٤سٜح ٝكن ًحِٓس ٓوذٓس ٖٓ هرَ أ١ ٓسطخذّ     

 ذؼذ جإلضؼحس ٖٓ أ١ ـشف ٓؼ٢٘، أٝ إٔ ٣طْ ئصجُطٜح ًحِٓس أٝ خضت٤ح أٝ سذٔح ٝهق جُخذٓس زط٠ ٣طْ  جُوح٤ٗٞٗس      

  .جُخحظ“  تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة ”ضػس٤سٜح ٝكن ضوذ٣ش     

 ُـ ػ٠ِ ٓسطٟٞ جُٔؼح٤٣ش جُذ٤ُٝس“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ضرو٠ خذٓحش أٗي ًٔسطخذّ ٣ٜطْ ذإٔ  - 3

 ػٖ أ١ ٓخحُلحش ػ٠ِ زوٞم جألـشجف “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”)ذحهس جُطرٌس(، ذآٌحٗي إٔ ضرِؾ      

 ة ـــتقنٍ”سطوّٞ ،  جُخذٓس، أٝ ػٖ أ١ جٗطٜحى ُطشٝـ  جالسطخذجّٔح ٣طؼِن ذحُخذٓحش جُٔوذٓس أٝ ج٥خش٣ٖ ك٤     

 أٝ جُٔخحُلس ، أٝ ضرحضش ذسسد  جالٗطٜحىجإلخشجءجش جُالصٓس ُٞهق ٛزج  ذحضخحر“ انمعهومات نهحهول انرقمٍة     

  .جُٔؼِٞٓحش أٝ ٝهق رُي جُٔػذس ، ٝئػالّ ٓسطخذ٤ٜٓح ػٖ ٛزج ئرج سأش ُزُي ؾشٝسز     

 سٞف ضِطضّ ذٌحكس جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس جُٞـ٤٘س أٝ جُذ٤ُٝس جُٔطروس، ذٔح ك٢ رُي ٓح ٣س٢ء ئ٠ُ جإلسالّ أٝ ٓح  - 4

 ٣خحُق جُطش٣ؼس جإلسال٤ٓس ػ٠ِ ٜٓ٘ح أَٛ جُس٘س ٝجُدٔحػس سٞجء ذحُط٤ِٔر أٝ جُطػش٣ر أٝ جإلسحءز ئ٠ُ أ١      

 ٛس أل١  ػو٤ذز ، ُٕٞ ، أٝ خ٘س ٓؼ٤ٖ. ًزُي ػ٤ِي د٣ٖ ٖٓ جألد٣حٕ ٝ جُٔسط٣ٞحش جُط٢ ضؼطرش ٓإر٣س أٝ ٓطٞ     

 إٔ ضٔط٘غ ػٖ ػشؼ أٝ ذ٤غ أٝ جسطخذجّ جُٔسط٣ٞحش جُٔٔ٘ٞػس ٓثَ جألسِسس ٝجُٔسشٝهحش ٝجُٔٞجد جُلحزطس ،      

 سٌشذطحش ٝجُخذٓحش ؿ٤ش جُٔشخػس أٝ جُٔوشغ٘س ٝ جألهشجظ ذٕٝ ضسذ٣ذ جُرشجٓح ٝجالذذحإلؾحكس ئ٠ُ ٝ     

 رشٓد٤حش ٝأكالّ جُل٤ذ٣ٞ جُط٢ ضخَ ذسوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س ُطشف ثحُث ٝذ٘حء ػ٤ِٚ، كاٗي ضٞجكن جُٔذٓدس ٝجُ     

   تقنٍة انمعهومات نهحهول ”جُٔسإ٤ُٝس ػٖ أ١ ٓسطٟٞ، أٝ جسطخذجّ ٖٓ خالٍ زسحذي ػ٠ِ  ػ٠ِ ضسَٔ ًحَٓ     

 .“انرقمٍة     

 ٖٓ ٝسٝد أ١ ئدػحء “ انمعهومات نهحهول انرقمٍةتقنٍة ”أٗي ضٞجكن ػ٠ِ ضؼ٣ٞؽ ٝؾٔحٕ جُخسحسز ػٖ  - 5

 أٝ ػٖ أ١ ئخالٍ ٖٓ هرِي ذسوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س  جسطخذجّٖٓ ـشف آخش ٓر٢٘ ػ٠ِ أٝ ٗحضح ػٖ ٗح ٓوذّ ؾذ     

 أ١  ػٖ“ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ًٔح أٗي سطؼٞؼ ٝضؿٖٔ جُخسحسز ػٖ ُطخع ثحُث     

 دػحءجش أٝ دػحٟٝ هح٤ٗٞٗس ٗحضثس ئش أٝ ضٌح٤ُق أٝ ٓػحس٣ق ٝسسّٞ أٝ خسحت ٓسإ٤ُٝحش أٝ ضؼ٣ٞؿحش أٝ     

 أٝ ئ٣ػحُي ذحُخذٓحش،  ذحسطخذجٓيس ذطش٣وس ٓرحضشز أٝ ؿ٤ش ٓرحضشز ػٖ أ١ سرد ًحٕ، ٖٓ خالٍ أ١ ػاله     

  .ٝ/أٝ ٗحضح ػٖ ػذّ جُطضجٓي ذطشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس     
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 : خامسا: األعمال انممنوعة

 ، ضٞص٣غ  جسطخذجّٖٓ أخَ “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”خذٓحش ٖٓ  أ١ جسطخذجّأٗي ضٞجكن ػ٠ِ ػذّ  - 1

 : ضخض٣ٖ ، ٓؼحُدس ، أٝ جُشذف ئ٠ُ أ١ ٖٓ جُطح٢ُ     

جُٔٞجد جُـ٤ش هح٤ٗٞٗس : ٛزج ٣طؿٖٔ جألػٔحٍ ٝجُرشجٓح ٓسلٞظس جُسوٞم ، جألغٞجش جُطدحس٣س ، ك٤ذ٣ٞ أٝ ِٓلحش  -

ٓحدز ضطؼحسؼ ٓغ جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس أل١ زٌٞٓس أٝ ٓ٘ظٔس ضشػ٤س ، أٝ ؿ٤ش ٓخٍٞ ذحسطؼٔحُٚ ًِٚ  غٞض٤س ، ٝأ١

  .أٝ ذؼؿٚ، أٝ أٗٚ ٤ُس ٖٓ زوي ٗطشٙ ، أٝ ٓخحُلح ُسوٞم ج٤ٌُِٔس جُلٌش٣س ُِـ٤ش أٝ خحسهح أل٣س زوٞم ٤ٌِٓس أخشٟ

جُٔسط٣ٞحش جُلحسوس ٝجُلحزطس ٓٔح ٣طؿٖٔ ، جُػٞس جُد٘س٤س ، أٝ ٓخطِق  جإلذحز٤سٓٞجد جُرحُـ٤ٖ : ٛزج ٣طؿٖٔ ًَ  -

سطٌٕٞ جُسٌْ جُٔ٘لشد ك٤ٔح ٣ؼطرش  “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة ” .، جُؼ٘ق أٝ أ١ ٓسط٣ٞحش ٗحؾدس ذحز٤سجإل

  ."ًـ "ٓٞجد ذحُـ٤ٖ

  .جُٔسط٣ٞحش جُط٢ ضؼطرش ٓإر٣س أٝ ٓطٞٛس أل١ ػو٤ذز ، ُٕٞ ، أٝ خ٘س ٓؼ٤ٖ -

، ٝ ذشجٓح جُٜحًشص ٝجخطشجم ًِٔحش  Emulators ٝجُـ ROMS ح جُٔوشغ٘س ، جُـذٔح ك٤ٚ جُرشجٓ –ٓٞجد ٓوشغ٘س  -

جُسش ٝذشجٓح جُطدسس ٝ أ١ ك٤شٝسحش أٝ ؿ٤شٛح ذوػذ ئضالف ِٓلحش أٝ جُر٤حٗحش أٝ جُرشٓد٤حش أٝ أخٜضز 

 جٌُٔر٤ٞضش أٝ أٗظٔس جٌُٔر٤ٞضش ، ذٔح ك٢ رُي جُل٤شٝسحش جُٔؼشٝكس خ "أزػ٘س ـشٝجدز" ٝجُذ٣ذجٕ ٝجُو٘حذَ

  .جُٔٞهٞضس أٝ أ٣س ذشجٓح أخشٟ ٓإر٣س أٝ ِٓـ٤س

ئسسحٍ جُوٞجتْ جُرش٣ذ٣س ٝجُشسحتَ جُـ٤ش ٓشؿٞذس )سرحّ( أٝ ئسسحٍ ٓٞجد ئػال٤ٗس أٝ ضش٣ٝد٤س أٝ جُشسحتَ جُٔطسِسِس  -

ذ٘حء ػ٠ِ ٛزج ال ٣طْ كطر أٝ جُٜش٤ٓس، أٝ أ١ ضٌَ ٖٓ جُٔشجسالش جُـ٤ش ٓشؿٞذس ٝٓخحُلس ُألٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝ

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ال ذؼذ ٓٞجكوسئ جُٔٞهغ

ألؿشجؼ ضخشم سش٣س ٝ “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”أٗي ُٖ ضطٞش ذأ١ ـش٣وس ًحٗص أٝ ضسطخذّ خذٓحش  -

، ضلد٤ش جُرش٣ذ  (flooding) أٝ ئسسحٍ دكؼحش ًر٤شز SPAM أٓحٕ أ١ ضرٌس أٝ ٓسطؿ٤ق أٝ زسحخ . ٓثَ

أٝ أ١ ٓسحُٝس أخشٟ ُطس٤َٔ جُطرٌس أٝ جُس٤شكشجش جُخحغس ذٜح كٞم ـحهطٜح أٝ  (mail bombing) جإلٌُطش٢ٗٝ

 .ضسط٤ٜٔح ٤ًِس 

 أٗي ُٖ ضسطخذّ جُخذٓحش ذطٌَ ٣خشم أ٣س هٞج٤ٖٗ ٝـ٤٘س أٝ د٤ُٝس ٓؼٔٞال ذٜح، أٝ ٣خحُق أ١ ذشٝضًٍٞٞ  - 2

  .ٓورٞال ُإلٗطشٗص     

 : سادسا: انـ سباو

ُذ٣ٜح ٗظحّ سهحذس ٝضسٌْ ذـ جُـ سرحّ ُِسذ ٖٓ أػٔحٍ جُسرحّ جُٔشسِس ٖٓ ٝئ٠ُ “ نهحهول انرقمٍةتقنٍة انمعهومات ”

 جُٔسطخذ٤ٖٓ. 
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 : سابعا: استخذاو انخذمة

     ٣٘سػش كوف ػ٠ِ جُٔحُي جُشت٤س٢ ، ٣ٔ٘غ “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”جسطخذجّ جُخذٓحش جُٔوذٓس ٖٓ        

   ضخض٣ٖ ، أٝ ضٞك٤ش جُخذٓس ذٔوحذَ أٝ ذـ٤ش جُِٝٔسطخذ٤ٖٓ ضل٣ٞؽ جزذ ذحُذخٍٞ ئ٠ُ جُسسحخ أٝ ئػحدز ذ٤غ        

  تقنٍة انمعهومات نهحهول ”ٓوحذَ ٖٓ ٓٞجهؼْٜ ألضخحظ آخش٣ٖ ئال ئرج ضْ جضلحم ٓسرن ذ٤ٖ جُٔسطخذّ ٝذ٤ٖ        

 .“انرقمٍة       

 : ثامنا: اإلعفاء من انمسؤونٍة

 أٝ أ١ ٖٓ ( ُٖ ضٌٕٞ ٓسثُٞس ػٖ أ١ غلوس ؿ٤ش ٓذكٞػس جُو٤ٔس  ) “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”  -1

 ٘حجُٔطؼِوس ذٜح( ضْ ئخشجؤٛح ٖٓ خالٍ خذٓحض     

 ضو٤٘س  ٌُٖٝ , ( ضوّٞ ذأخز ٗسخس أزط٤حـ٤س ) ٤ٓٞ٣س ، أسرٞػس ، ضٜش٣س“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة” - 2

 ؿ٤ش ٓسإُٝس ػٖ ِٓلحش جُؼ٤َٔ ًٔح إٔ جُ٘سخ جألزط٤حـ٤س ٢ٛ أٝالً ٝأخ٤شجً  ُِسٍِٞ جُشه٤ٔسجُٔؼِٞٓحش      

 جٕ ضٔط٘غ ٝك٢ أ١ ٝهص ػٖ ضض٣ٝذ أ١ ػ٤َٔ “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ٓسإ٤ُٝس جُؼ٤َٔ ٣ٝسن ٍ     

 .جزط٤حـ٤سذ٘سخس      

 : عاشرا: سٍاسة انسرٌة وانخصوصٍة

ذحُسلحظ ػ٠ِ سش٣ّس جُٔؼِٞٓحش جُطخػ٤س جُٔطؼِوس ذؼٔالتٜح ذطٌَ ًحَٓ “ نهحهول انرقمٍةتقنٍة انمعهومات ”ضِطضّ 

، ٝ ًزُي جُٔسحكظس ػ٠ِ ٓٞجدْٛ جُٔطٞكشز ك٢ جُٔسحزس جُٔسطأخشز ٖٓ جُؼرث أٝ جُطخش٣د أٝ جُطسش٣د أل١ خٜس 

 ذحش.ذسٌْ هح٢ٗٞٗ ضسش٣د أ٣س ٓؼِٞٓحش أل٣س خٜس ئال “تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة” ٣سن ُـالًحٗص ٝ

 : عشر: حقوق انمهكٍة انفكرٌة حادي

 “ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”أٝ جُخشم أل١ ٖٓ زوٞم  ُالُطضجّٕ ٓسثٞال هحٗٞٗح ػٖ أ١ ٓخحُلس سطٌٞ -1

  .أٝ زوٞم جُـ٤ش ٤ٌُِِٔس جُلٌش٣س    

 : عشر: قابهٍة انتجزئة أثنى

   ئرج جػطرش أ١ ذ٘ذ ٖٓ ذ٘ٞد ضشٝـ جُخذٓس الؿ٤ح ؿ٤ش هح٢ٗٞٗ أٝ ؿ٤ش هحذَ ُِط٘ل٤ز كإ غالز٤س هح٤ٗٞٗس ٝضطر٤ن      

  ذو٤س ضشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس ُٖ ضطأثش ُٖٝ ض٘طوع ذأ١ زحٍ ٝسطسطٔش ذو٤س ضشٝـ جُخذٓس سحس٣س جُٔلؼٍٞ ٝٗحكزز      

 .“تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ذ٤٘ي ٝذ٤ٖ      

 : : تعذٌم شروط انخذمةثانث عشر 

 خشٟ ٝٝكوح ُطوذ٣شٛح ذطـ٤٤ش ٝضؼذ٣َ أٝ ضطد أ١ إٔ ضوّٞ ٖٓ كطشز ال“ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”ُـ      

 ٣ٌٕٝٞ جُؼ٤َٔ ِٓضّ ذٜح ذٔدشد جػالٜٗح ػ٠ِ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ جُخحظ ذٜح  ضشـ ٖٓ ضشٝـ جُخذٓس جُسح٤ُس     

دٕٝ ٝ ٘ححذي ٓؼـــــجُٔزًٞسز أػالٙ سطإد١ ئ٠ُ ئٜٗحء زس“ تقنٍة انمعهومات نهحهول انرقمٍة”أ١ ٓخحُلس ُس٤حسس ٝ 

 .ئضؼحس ٓسرن ٝئ٠ُ ٝهق ضض٣ٝذى ذحُخذٓحش ٝسذٔح ٓوحؾحضي أٓحّ جُٔسحًْ جُٔخطػس


