
 
 

  مِس مِس تافصول ةيصوص)'ا ةسايس
 

 .ھيمدختسم نم ةيص:9لا تانايبلا ضع3 عمجب قيبطتلا اذ& موقي

 HIياعم لوح د]زملا ةفرعملو .ضعبلا VWع عسوأ HIياعم قبطنت دق OPاتلاNو ةفلتخم ةيامح HIياعمل نومدختسملا عضخي دق

 .قيبطتلا ةيلباق مسق OWإ عوجرلا نHمدختسملل نكمي ،ةيام^[ا

 .حفصتم يأ تادادعإ jP ةعابطلا رمأ مادختساب عجرمك ھب ظافتحالاو دنfسملا اذ& ةعابط نكمي

 

 ةسايسلا ص#"م

 

 :ةيلاتلا تامد2)ا مادختسا9و ةيلاتلا ضارغألل ةيص12لا تانايبلا ة()اعم متي

 

o ثلاثلا فرطلا تاباسح 12إ لوصولا 

 Facebook كوبس=فلا باسح 12إ لوصولا §

 wPامتجالا عونلا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا :تانوذألا

 

o تانالعالا 

 ةدودYZا )Adjust( تساجدأ ةكرش §

 مادختسالا تانايب ؛عبfت ةادأ :ةيص:9لا تانايبلا

 

o تاليلحتلا 

 )Google Analytics سكتيلانأ لجوج( لجوج تاليلحت §

 مادختسالا تانايب ؛عبfت ةادأ :ةيص:9لا تانايبلا

 )Google Analytics for Firebase( س=mريافلاب ةصا#kا لجوج تاليلحت §

 ليغشfلا ةمظنأ ؛نHمدختسملا ددع ؛تاسل}[ا ددع ؛تارادصإلا ؛قيبطتلا حتف :ةيص:9لا تانايبلا

 

o ا ءادأ رابتخاYZب / أ رابتخا( ھصئاصخو ىوت( 

§ xyريافلا ةئيm=دعُ| نع س 

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :ةيص:9لا تانايبلا

 

o ا ةيتحتلا ةي�بلاو ةفاضتسالاk#ةيفل 

 )DigitalOcean( نشوأ لاتيجيد §

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :ةيص:9لا تانايبلا



 

o ةيتحتلا ةي�بلا ةبقارم 

 )Crashlytics( كي�يلشارك §

ايملاع د]رفلا فّرعملا ؛زا�}[ا تامولعم ؛لطعتلا تانايب :ةيص:9لا تانايبلا
ً

 )UUID( 

 

o لئاسرلا لاسر�و لاصتالا تا�ج ةرادإ 

 )Firebase Cloud Messaging( س=mرياف نم ةبا�Zلا ��ع ةلسارملا §

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :ةيص:9لا تانايبلا

 )Mailgun( نغليم §

 )ةلئاعلا مسا( ةينكلا ؛لوالا مسالا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع :ةيص:9لا تانايبلا

 

o اk#ةيعامتجالا صئاص 

 )Firebase Dynamic Links( س���ياف �� ةيكيمانيدلا طباورلا §

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :ةيص:9لا تانايبلا

 

o ةقداصملاو لي���لا 

 Apple لبأ مادختساب لوخدلا لي��� §

 مدختسملا فرعم ؛)ةلئاعلا مسا( ةينكلا ؛لوالا مسالا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع :ةيص:9لا تانايبلا

 )Facebook Oauth( ثوأ كوبس=ف §

 تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عبfت ةادأ :ةيص:9لا تانايبلا

 )Google Oauth( ثوأ لجوج §

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :ةيص:9لا تانايبلا

 )Facebook Authentication( كوبس=فلا ةقداصم §

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عبfت ةادأ :ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل

 

o مدختسملا تانايب ةدعاق ةرادإ 

 CleverTap (WizRocket, Inc.) )تيكورز]و ةكرش( باترفيل� §

 

 

 تامامت?الا <=ع ةمئاقلا تانالعإلا 45 كا12شالا ءاغلإ نع تامولعم

 د]زملا ةفرعم نHمدختسملل نكمي ،دنfسملا اذ& jP ةجردملا تامد:[ا نم يأ ا&رفوت ©¨لا كاsIشالا ءاغلإ ة¥Hم يأ OWإ ةفاضإلاب

 تافلم ةسايس jP صص:�ا مسقلا نمض تامامت&الا VWع ةمئاقلا تانالعإلا jP ماع لªش3 كاsIشالا ءاغلإ ةيفيك لوح

 .طابترالا ف]رع

 



 لاصتالا تامولعم

o تانايبلا بقارمو كلاملا 

 م.م.ذ – ةرح قطانم ةكرش/ مسمس تافصو

 ةرح ةقطنم - ةيعانصلا ارم^[ا ةقطنم

 ةدحتملا ةيNرعلا تارامإلا ،ةمي:[ا سأر

 info@simsimrecipes.com :كلاملاب لاصتالل يtوsIكلإلا ديqIلا

 

 

 ةلماG ةسايسلا

  

 تانايبلا بقارمو كلاملا

 م.م.ذ – ةرح قطانم ةكرش ةقطنم مسمس تافصو

 ةرح ةقطنم - ةيعانصلا ارم^[ا ةقطنم

 ةدحتملا ةيNرعلا تارامإلا ،ةمي:[ا سأر

 info@simsimrecipes.com :كلاملاب لاصتالل يtوsIكلإلا ديqIلا

 

 اVعمج متي QRلا تانايبلا عاونأ

 تانايب ؛عبfت ةادأ :كان& دجوي ،ةثلاث فارطأ لالخ نم وأ ھسفنب قيبطتلا اذ& ا�عمجي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا عاونأ نHب نم

 مسالا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع ؛ليغشfلا ةمظنأ ؛تارادصإلا ؛قيبطتلا حتف ؛تاسل}[ا ددع ؛نHمدختسملا ددع ؛مادختسالا

ايملاع د]رفلا فّرعملا ؛)ةلئاعلا مسا( ةينكلا ؛لوالا
ً

 )UUID(تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛زا�}[ا تامولعم ؛لطعتلا تانايب ؛. 

 

 ةيصوص:[ا ةسايسل ةصص:�ا ماسقألا jP ةرفوتم ا�عمج متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا نم عون ل� نع ةلماªلا ليصافتلا

 .تانايبلا عمج لبق ةضورعم ةددحم حرش صوصن لالخ نم وأ هذ&

ايئاقلت ا�عمج متي ھنإف ،مادختسالا تانايب لاح jP ،وأ ،ھتدارا ضحمب ةيص:9لا تانايبلا ميدقتب مدختسملا موقي دق
ً

 دنع 

 .قيبطتلا اذ& مادختسا

 تانايبلا هذ& HIفوت مدع يدؤي دقو ةيمازلإ نوªت قيبطتلا اذ& اÀÁلطي ©¨لا تانايبلا عيمج نإف ،كلذ فالخ VWع صني مل ام

 ضع3 نأ VWع ديدحتلا ھجو VWع قيبطتلا اذ& اÃÁف صني ©¨لا تالا^[ا jPو .ھتامدخ ميدقت نم قيبطتلا اذ& نكمت مدع OWإ

 وأ ةمد:[ا رفاوت VWع بقاوع نود تانايبلا هذ& لاسرإ مدع jP ة]ر^[ا نHمدختسملل نوªي ا&دنع ،ةيمازلإ تسÄل تانايبلا

  .ا�مادختسا

 .كلاملاب لاصتالا ةيص:È تانايب يأ ةيمازلإ نأش3 كشلا م&رواسÆ نيذلا نHمدختسملل نكمي

 يªلام لبق نم وأ قيبطتلا اذ& لالخ نم – عبfتلا تاودأ نم ا&HIغ وأ – )¥Hكوªلا( طابترالا ف]رع تافلمل مادختسا يأ نإ

 ،مدختسملا لبق نم ةNولطملا ةمد:[ا HIفوت نم ضرغلا مدخي قيبطتلا اذ& ا�مدختسÆ ©¨لا ةثلاثلا فارطألا تامدخ

 .تدجو نإ ،)¥Hكوªلا( طابترالا ف]رع تافلم ةسايس jPو دنfسملا اذ& jP ةنÄبم ىرخأ ضارغأ يأ OWإ ةفاضإلاب

 اÌÁكراشم وأ ا&رشt وأ اÃÁلع لوص^[ا متي ةثلاث فارطأب ةصاخ ةيص:È تانايب يأ نع ةيلوؤسملا نHمدختسملا قتاع VWع عقت

 .كلاملا OWإ تانايبلا ميدقت VWع ثلاثلا فرطلا ةقفاوم مÍÁدل نأ نوّرق]و قيبطتلا اذ& لالخ نم



 

 تانايبلا ة\]اعم ناYمو ةقXرط

 ة�kاعملا قرط

 ھب حرصملا HIغ فالتإلا وأ ليدعتلا وأ ءاشفإلا وأ ھب حرصملا HIغ لوصولا عنمل ةبسانملا ةينمألا تاءارجإلا كلاملا ذختي

 .تانايبلل

 عابتاب كلذو ،تامولعملا ةينقت معدت ©¨لا تاودألا وأ/و رتويبمكلا ةز�جأ مادختساب تانايبلا ة}[اعم ةيلمع ذيفنت متي

 نوªت دق ،تالا^[ا ضعjP 3و ،كلاملا OWإ ةفاضإلاب .ةدد^�ا ضارغألاب ةلصلا تاذ ةمراصلا قرطلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا

 ،تاعيبملا مسق ،ةرادإلا( قيبطتلا اذ& ليغش jP نHكراشملا وأ نHلوؤسملا صا:Èألا نم ضعOW 3إ لوصولل ةحاتم تانايبلا

 فارطأ نم ةينقتلا تامد:[ا يمدقم :لاثملا ليÐس VWع( ةيجرا:[ا فارطألا وأ )ماظنلا ةرادإ ،يtوناقلا مسقلا ،ق]وسfلا مسق

 دنع ،كلاملا مÑÁّيعÆ نيذلا )تالاصتالا تالا�وو تامولعملا ايجولونكت تا�رشو ةفاضتسالا يدوزمو ديqIلا تا�رشو ةثلاث

 .تقو يأ jP كلاملا نم فارطألا هذ�ل ةثد^�ا ةمئاقلا بلط نكم]و .تانايب ÒPلاعمك ،ةرورضلا

 

 تانايبلا ة�kاعمل ي¦وناقلا ساسألا

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ىدحإ تقبطنا اذإ نHمدختسملاب ةقلعتملا ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم كلاملل زوجي

 حمسÆُ دق ،تاعÔرشfلا ضع3 بجومب :ةظحالم .ةدد^�ا ضارغألا نم ÓIكأ وأ دحاول مÌÁقفاوم نومدختسملا حنم •

 نود كلذو ،)"كاsIشالا ءاغلإ"( ة}[اعملا هذ& VWع مدختسملا ضاsIعا نHح OWإ ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعمب كلاملل

 امل� ،اذ& قبطني ال ،كلذ عمو .ةيلاتلا ىرخألا ةينوناقلا تاعÔرشfلا نم يأ وأ ةقفاوملا VWع دامتعالا OWإ ةجا^[ا

 ؛تانايبلا ةيامحب قلعتملا ي×وروألا نوناقلل عضخت ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم تنا�

ا]رورض qIتعÆ تانايبلا HIفوت •
ً

 ؛اÃÁلع دقاعتلل ةقباس تاما¥sلا يأ وأ/و مدختسملا عم ةيقافتا ذيفنتل 

 ؛كلاملا ھل عضخي يtوناق ما¥sلال لاثتمالل ة]رورض qIتع ة}[اعملا •

 ؛كلاملل ةلوخم ةيمسر ةطلس ةسرامم راطإ jP وأ ةماعلا ة^�صملل ا&ذيفنت متي ةم�مب ة}[اعملا طابترا •

 .ثلاث فرط وأ كلاملا اÃÁلإ ÙWسÆ ©¨لا ةعورشملا Ø[اصملا ضارغأل ة]رورض qIتع ة}[اعملا •

 

 VWعو ،ة}[اعملا VWع قبطني يذلا دد^�ا يtوناقلا ساسألا حيضوت jP ةدعاسملاب رورس لªب كلاملا موقيس ،لاوحألا عيمج jPو

اطرش qIتعÆ ةيص:9لا تانايبلا HIفوت نا� اذإ ام صوص:[ا ھجو
ً

اينوناق 
ً

ايدقاع وأ 
ً

ابلطتم وأ ،
ً

ا]رورض 
ً

 .دقعلا ماربإل 

 

 ة�kاعملا ن̈ام

 .ة}[اعملا jP ةكراشملا فارطألا اÃÁف دجاوتت ثيح ىرخأ نكامأ يأ jPو كلاملل ةع3اتلا ليغشfلا بتاªم jP تانايبلا ة}[اعم متت

ادامتعا
ً

 ةفرعملو .هدلب HIغ رخآ دلب OWإ مدختسملا تانايب لقن نمضتت دق تانايبلا لقن تايلمع نإف ،مدختسملا عقوم VWع 

 لوح ليصافت VWع يوتحي يذلا مسقلا نم ققحتلا نHمدختسملل نكمي ،ةلوقنملا تانايبلا هذ& ة}[اعم ناªم نع د]زملا

 .ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم

اضيأ نHمدختسملل قحي ،عسوأ ةيامح HIياعم قيبطت لاح jPو
ً

 دلب OWإ تانايبلا لقن تايلمعل يtوناقلا ساسألا VWع فرعتلا 

 ممألا لثم ،ÓIكأ وأ ناتلود ا�سسؤت ©¨لا وأ ماعلا OPودلا نوناقلا ا�مكحي ةيلود ةسسؤم يأ OWإ وأ ي×وروألا داحتالا جراخ

 .مÜÁانايب ةيام^[ كلاملا لبق نم ةذختملا ةينمألا تاءارجإلا لوحو ،ةدحتملا



jP مدختسملل نكمي ،ليبقلا اذ& نم لقن ةيلمع يأ ثودح لاحHتاذ ماسقألا ةعجارم لالخ نم كلذ نع د]زملا ةفرعم ن 

 .لاصتالا مسق jP ةمدقملا تامولعملا مادختساب كلذو كلاملا نم راسفتسالا وأ دنfسملا اذ& jP ةلصلا

 

 تانايبلاب ظافتحالا ةدم

اNولطم كلذ نا� املاط اÑÁ]زختو ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم نHعتي
ً

 .ھلجأ نم ا�عمج مت يذلا ضرغلل 

 

 :OPاتلاNو

 متي Þ¨ح مدختسملاو كلاملا نHب دقع ذيفنfب قلعتت ضارغأل ا�عمج متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلاب ظافتحالا نHعتي •

 .لماªلاب دقعلا اذ& ذيفنت

 ةجاح كان& تنا� املاط كلاملل ةعورشملا Ø[اصملا ضارغأل ا�عمج متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلاب ظافتحالا نHعتي •

 كلاملا اÃÁلإ ÙWسÆ ©¨لا ةعورشملا Ø[اصملاب قلعتت ةددحم تامولعم نومدختسملا دجي دقو .ضارغألا هذ& قيقحتل

 .كلاملاب لاصتالا لالخ نم وأ دنfسملا اذ& jP ةلصلا تاذ ماسقألا نمض

 

 متي مل املاطو ،ة}[اعملا هذ& VWع ةقفاوملا مدختسملا حنم امل� لوطأ ةsIفل ةيص:9لا تانايبلاب ظافتحالاب كلاملل زوجي

ß^ع ةوالع .ةقفاوملا هذ& بVW ي دق ،كلذªامزلم كلاملا نو
ً

 رمألا مزل امل� لوطأ ةsIفل ةيص:9لا تانايبلاب ظافتحالاب 

 .ةنيعم ةطلس نم رمأ VWع ءانب وأ يtوناق ما¥sلا ذيفنfب مايقلل كلذو

 

 jP ق^[او لوصولا jP ق^[ا ذافنàو قيبطت نكمي ال ،كلذل .ةيص:9لا تانايبلا فذح متي ،ظافتحالا ةsIف ءاÌÁنا درجمNو

 .ظافتحالا ةsIف ءاÌÁنا دع3 تانايبلا لقن ةيناªمإ jP ق^[او حي^áتلا jP ق^[او بطشلا

 

 

 ة\]اعملا ضارغأ

 تابلطل ةباجتسالاو ةينوناقلا ھتاما¥sلال لاثتمالاو ھتامدخ ميدقتب كلاملل حامسلل مدختسملاب ةقلعتملا تانايبلا عمج متي

 ،OPايتحا وأ راض طاشt يأ فاشfكاو )ةثلاث فارطأ وأ ھيمدختسمب ةصا:[ا كلت وأ( ھ^[اصمو ھقوقح ةيامحو ذافنإلا

 صئاص:[او لئاسرلا لاسرàو لاصتالا تا�ج ةرادàو تاليلحتلاو ثلاثلا فرطلا تاباسح OWإ لوصولا :VPي ام OWإ ةفاضإلاب

 ءادأ رابتخاو ةيتحتلا ةيâبلا ةبقارمو ةقداصملاو لي}fãلاو تانالعإلاو ةيفل:[ا ةيتحتلا ةيâبلاو ةفاضتسالاو ةيعامتجالا

  .مدختسملا تانايب ةدعاق ةرادàو )ب / أ رابتخا( ھصئاصخو ىوت^�ا

 مسق OWإ عوجرلا مدختسملل نكمي ،ضرغ لªل ةمدختسملا ةيص:9لا تانايبلا لوح ةددحم تامولعم VWع لوص^�ل

 ."ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم لوح ةيليصفتلا تامولعملا"

 

 قيبطتلا اذ? اcdلطتي QRلا كوبسaفلا تانوذأ

 كوبسÄفلا VWع مدختسملا باسح عم تاءارجإ ذيفنfب ھل حمس ©¨لا كوبسÄفلا تانوذأ ضع3 قيبطتلا اذ& بلطي دق

 مدختسملا باسح طNر ةيناªمإ قيبطتلا اذ�ل ةمد:[ا هذ& حيfتو .ةيص:9لا تانايبلا كلذ jP امب ،ھنم تامولعملا دادsIساو

 .كوبسÄفلا ةكرش ا�مدقت ©¨لا ةيعامتجالا كوبسÄف ةكبش VWع

 



 .كوبسÄفلل ةيصوص:[ا ةسايس و كوبسÄفلا تانوذأ ةقيثو عجار ،ةيلاتلا تانوذألا لوح تامولعملا نم د]زمل

 

 :OPاتلا� åP ةNولطملا تانوذألا

 

 ةيساسألا تامولعملا

ايضاsIفا
ً

 صا:[ا عقوملاو wPامتجالا عونلاو ةروصلاو مسالاو فّرعملا لثم ةنيعم مدختسم تانايب نمضتت تامولعملا هذ& ،

æÁاضيأ رفوتتو .م
ً

 متÄسف ،عيم}�ل ھتانايب نم د]زملا مدختسملا حاتأ لاح jPو .ءاقدصألا لثم ،مدختسملل ةنيعم تاطابترا 

 .تامولعملا نم د]زملا HIفوت

 

 ي¦و�¬كلإلا دي��لا

 .مدختسملل ©çèاسألا يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع OWإ لوصولا ةيناªمإ رفوي

 

 �®امتجالا عونلا

 .مدختسملا سâج OWإ لوصولا ةيناªمإ رفوي

 

 

 ةيصhiلا تانايبلا ة\]اعم لوح ةيليصفتلا تامولعملا

 :ةيلاتلا تامد:[ا مادختساNو ةيلاتلا ضارغألل ةيص:9لا تانايبلا عمج متي

 

 ثلاثلا فرطلا تاباسح 12إ لوصولا ةين̈امإ

 ذيفنتو ثلاث فرطل ةع3ات ةمدخ ةطساوب كباسح نم تانايبلا OWإ لوصولاب قيبطتلا اذ�ل حمسÆ تامد:[ا نم عونلا اذ&

 .ھعم تاءارجإ

ايئاقلت تامد:[ا هذ& طيشâت متي ال
ً

اض]وفت بلطتت اÑÁكلو ،
ً

اح]رص 
ً

 .مدختسملا لبق نم 

 

 )كوبس=ف ةكرش( كوبس=فلا باسح 12إ لوصولا ةين̈امإ -

 لبق نم ةمدقملا ،ةيعامتجالا كوبسÄفلا ةكبش VWع مدختسملا باسح طNر ةيناªمإ قيبطتلا اذ�ل ةمد:[ا هذ& حيfت

 .كوبسÄف ةكرش

 .wPامتجالا عونلا ؛يtوsIكلالا ديqIلا :ةNولطملا تانوذألا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 تاليلحتلا

كمت مسقلا اذ& jP ةنمضتملا تامد:[ا نإ
ّ

 كولس عبfتل ا�مادختسا نكم]و ا�ليلحتو ب]ولا ةكرح ةبقارم نم كلاملا ن

 .مدختسملا

 

 لجوج ةكرش )Google Analytics سكتيلانأ لجوج( لجوج تاليلحت -



 ©¨لا تانايبلا لجوج مدختسو .ةدود^�ا ("Google") لجوج ةكرش ا�مدقت ب]و ليلحت ةمدخ åP لجوج تاليلحت

 لجوج تامدخ عم اÌÁكراشمو اÌÁطشtأ نع ر]راقت دادعإل كلذو ،قيبطتلا اذ& مادختسا ةعجارمو عبfتل ا�عمج مت

 .ىرخألا

 .اæÁ ةصا:[ا تانالعإلا ةكبش VWع تانالعإلا صيصختو ةغايصل ا�عمج مت ©¨لا تانايبلا لجوج مدختس دق

 مادختسالا تانايب ؛عبfت ةادأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .كاsIشالا ءاغلا – ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 )Google Analytics for Firebase( س=mريافلاب ةصا#kا لجوج تاليلحت -

 Firebase( سNÄريافلا تاليلحت وأ )Google Analytics for Firebase( سNÄريافلاب ةصا:[ا لجوج تاليلحت

Analytics( åP م.م.ذ لجوج ةكرش ا�مدقت تاليلحت ةمدخ )Google LLC(.  

 .لجوج ءا�رش ةسايس عجار ،لجوجب ةصا#kا تانايبلا مادختسا م�فلو

 

 ر]راقت لثم ،سNÄرياف ا&رفوت ىرخأ تاودأ عم تانايبلا ةكراشم )Firebase Analytics( سNÄريافلا تاليلحت ةمد:[ نكمي

 هذ& ةيصوص:[ا ةسايس نم ققحتلا مدختسملل نكم]و .تاراعشإلا وأ دع3ُ نع تادادعإلاب مكحتلا وأ ةقداصملا وأ لاطعألا

 .كلاملا ا�مدختسÆ ©¨لا ىرخألا تاودألا لوح لصفم حرش VWع عالطالل

Æاشملا تاينقتلاو ةلوم^�ا ةز�جألل تافّرعم قيبطتلا اذ& مدختسæÁلا( طابترالا ف]رع تافلمل ةªكوH¥( لfةمدخ ليغش 

 .)Firebase Analytics( سNÄريافلا تاليلحت

 تادادعإ لثم ،اæÁ لومعملا زا�}[ا تادادعإ لالخ نم سNÄريافلا صئاصخ نم ضع3 كاsIشا ءاغلإ نHمدختسملل نكمي

 jP سNÄريافلاب ةلصلا تاذ ىرخألا ماسقألا jP ةدوجوملا تاداشرإلا عابتا لالخ نم وأ ةلوم^�ا فتاو�لل زا�}[ا تانالعإ

 .تدجو نإ ،هذ& ةيصوص:[ا ةسايس

 .ليغشfلا ةمظنأ ؛نHمدختسملا ددع ؛تاسل}[ا ددع ؛تارادصإلا ؛قيبطتلا حتف :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 ةيفل#kا ةيتحتلا ةي�بلاو ةفاضتسالا

كمت ©¨لا تافلملاو تانايبلا ةفاضتسا و& تامد:[ا نم عونلا اذ& نم ضرغلا نإ
ّ

 ھعÔزوتو ليغشfلا نم قيبطتلا اذ& ن

 .ھنم ةنيعم ءازجأ وأ قيبطتلا اذ& تا¥Hم ليغشfل ةز&اج ةيتحت ةيâب HIفوت كلذكو

ايفارغج ةعزوم مداوخ لالخ نم ،تدجو نإ ،هاندأ ةجردملا كلت نHب نم تامد:[ا ضع3 لمع دق
ً

 بعصلا نم لعجي امم ،

 .اæÁ ةيص:9لا تانايبلا ن]زخت متي يذلا VPعفلا عقوملا ديدحت

 

 ).DigitalOcean Inc( نشوأ لاتيجيد ةكرش )DigitalOcean( نشوأ لاتيجيد -

 .نشوأ لاتيجيد ةكرش ا�مدقت ةفاضتسا ةمدخ åP نشوأ لاتيجيد

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 



 لئاسرلا لاسر�و لاصتالا تا�ج ةرادإ

 تامولعم يأ وأ فتا�لا لاصتا تا�ج وأ يtوsIكلإلا ديqIلا لاصتا تا�}[ تانايب ةدعاق ةرادإ تامد:[ا نم عونلا اذ& حيfي

 .مدختسملا عم لصاوتلل ىرخأ لاصتا

اضيأ تامد:[ا هذ�ل نكم]و
ً

 لعافت تقو كلذكو ،مدختسملا لبق نم ةلاسرلا ضرع تقوو خ]راتب قلعتت تانايب عمج 

 .ةلاسرلا jP ةنمضملا طباورلا VWع رقنلا لثم ،ا�عم مدختسملا

 

 )Firebase Cloud Messaging( س=mرياف نم ةبا�Zلا ��ع ةلسارملا -

 ةكرش ا�مدقت لئاسر لاسرإ ةمدخ Firebase Cloud Messaging( åP( س=mرياف نم ةبا�Zلا ��ع ةلسارملا

 لاسرإب كلاملل )Firebase Cloud Messaging( س=mرياف نم ةبا�Zلا ��ع ةلسارملا حمس .ةدود^�ا لجوج

 iOS نوفيآ ليغش ماظنو Android د]وردنأ لثم ةيساسألا ةمظنألا qIع نHمدختسملا OWإ تاراعشإلاو لئاسرلا

 تائف وأ ةددحم تاعوضوم وأ ةز�جألا نم تاعومجم وأ ةدرفم ةز�جأ OWإ لئاسرلا لاسرإ نكم]و .ب]ولاو

 .نHمدختسم

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

  ةمد:�ل

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 ).Mailgun Technologies, Inc( تاينقتلل نغليم ةكرش )Mailgun( نغليم -

 تاينقتلل نغليم ةكرش ا�مدقت ©¨لا لئاسرلا لاسرàو يtوsIكلإلا ديqIلا ن]وانع ةرادإ ةمدخ Mailgun(åP( نغليم

)Mailgun Technologies, Inc.(. 

 .)ةلئاعلا مسا( ةينكلا ؛لوالا مسالا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 ةيعامتجالا صئاص#kا

 )Google LLC( ةدودYZا لجوج ةكرش )Firebase Dynamic Links( س���ياف �� ةيكيمانيدلا طباورلا

 ةدود^�ا لجوج ةكرش ا�مدقت ةيعامتجا ةيصاخ Firebase Dynamic Links( åP( سqIÆياف jP ةيكيمانيدلا طباورلا

)Google LLC(. ت متي ثيحfيافلا لخاد ةيكيمانيدلا طباورلا عبqIÆريافلاب ةصا:[ا لجوج تاليلحت وأ سNÄس )Google 

Analytics for Firebase(، لاو¨© 
ُ

 .ھلخادو قيبطتلا اذ& jP مدختسملا ةلوج ليصافتب كلاملا ملع

 .ةمد:�ل ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 تانالعإلا

Æع تالاصتالا هذ& ضرع مت]و .ةينالعإلا تالاصتالا ضارغأل مدختسملا تانايب مادختساب تامد:[ا نم عونلا اذ& حمسVW 

 .مدختسملا تامامت&ا VWع ًءانب امNر ،قيبطتلا اذ& VWع ىرخأ تانالعàو تاتفال لªش

 .هاندأ ة^ûوم مادختسالا طورشو تامولعملا .ضرغلا اذ�ل مدختس ةيص:9لا تانايبلا عيمج نأ ©úعÆ ال اذ&و



 فادÌÁسالا ةداعإ ةينقت مدختس دق وأ نHمدختسملا ديدحتل عبfتلا تاودأ مدختس دق هاندأ ةجردملا تامد:[ا ضع×و

اقفو ةممصملا تانالعإلا ضرع يأ ،ي�ولسلا
ً

 .قيبطتلا اذ& جراخ ةفشfكملا كلت كلذ jP امب ،ھكولسو مدختسملا تامامت&ال 

 .ةلصلا تاذ تامد:�ل ةيصوص:[ا تاسايس ةعجارم üWري ،تامولعملا نم د]زمل

 

ةداع عونلا اذ& نم تامد:[ا مدقت
ً

 نم يأ ا�مدقت كاsIشا ءاغلإ ة¥Hم يأ OWإ ةفاضإلاب .عبfتلا اذ& jP كاsIشالا ءاغلإ ةيناªمإ 

 VWع ةمئاقلا تانالعإلا jP ماع لªش3 كاsIشالا ءاغلإ ةيفيك لوح د]زملا ةفرعم نHمدختسملل نكمي ،هاندأ تامد:[ا

 .دنfسملا اذ& jP "تامامت&الا VWع ةمئاقلا تانالعإلا jP كاsIشالا ءاغلإ ةيفيك" صص:�ا مسقلا نمض تامامت&الا

 

 )Adjust GmbH( ةدودYZا تساجدأ ةكرش )Adjust( تساجدأ -

 .)Adjust GmbH( ةدود^�ا تساجدأ ةكرش ا�مدقت ةينالعإ ةمدخ åP)Adjust( تساجدأ

 مادختسالا تانايب ؛عبfت ةادأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .كاsIشالا ءاغلإ - ةيصوص:[ا ةسايس - ايناملأ :ة}[اعملا ناªم

  

 )ب / أ رابتخا( ھصئاصخو ىوتYZا ءادأ رابتخا

 اميف كولسلا وأ ب]ولا ةكرحب قلعتي اميف مدختسملا ةباجتسا ليلحتو عبfتب كلاملل مسقلا اذ& jP ةنمضتملا تامد:[ا حمس

 .قيبطتلا اذ�ل رخآ نوªم يأ وأ صنلا وأ لªي�لا jP تاHIيغتلاب قلعتي

 

- xyريافلا ةئيm=ا لجوج ةكرش/ دعُ| نع سYZةدود )Google LLC( 

ÜÁريافلا ةئيNÄدع3ُ نع س Firebase Remote Config åP و ب/أ رابتخا ةمدخÜÁةدود^�ا لجوج ةكرش ا�مدقت ةئي 

)Google LLC(. 

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 ةيتحتلا ةي�بلا ةبقارم

 ھتنايصو ھليغشو ھئادأ نHسحت نكمي ثيحب ھتانوªم كولسو مادختسا ةبقارمب قيبطتلا اذ�ل حمسÆ تامد:[ا نم عونلا اذ&

 .ا�حالصàو ءاطخألا فاشكتساو

 حيشرت jP اÌÁفيظو لثمتت ©¨لاو ،تامد:[ا هذ& ذيفنت ةق]رطو صئاصخ VWع اÌÁ}[اعم متت ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا دمتع

 .قيبطتلا اذ& ةطشtأ ةsIلفو

 

 )Google LLC( ةدودYZا لجوج ةكرش )Crashlytics( كي�يلشارك -

 .)Google LLC( ةدود^�ا لجوج ةكرش ا�مدقت ةبقارم ةمدخ åP )Crashlytics( كيfيلشارك

ايملاع د]رفلا فّرعملا ؛زا�}[ا تامولعم ؛لطعتلا تانايب :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا
ً

 )UUID(. 

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 



 ةقداصملاو لي���لا

 تامد:[ا OWإ لوصولا قح م�حنمو مÃÁلع فرعتلاب قيبطتلا اذ�ل نومدختسملا حمسÆ ،ةقداصملا وأ لي}fãلا لالخ نم

 .ةصص:�ا

ادامتعا
ً

 اذ& نكمتÄس ،ةلا^[ا هذ& jPو .ةقداصملاو لي}fãلا تامدخ ةثلاث فارطأ مدقت دق ،هاندأ ûØوم و& ام VWع 

 .ة]و�لا ديدحت وأ لي}fãلا ضارغأل هذ& ةثلاثلا فارطألا تامدخ ةطساوب ةنز:�ا تانايبلا ضعOW 3إ لوصولا نم قيبطتلا

اضيأ عمجت دق هاندأ ةجردملا تامد:[ا ضع3
ً

 üWري ،د]زملا ةفرعمل ؛تامسلا ديدحتو فادÌÁسالا ضارغأل ةيص:È تانايب 

 .ةمدخ ل� فصو OWإ عوجرلا

 

 )Apple لبأ ةكرش( Apple لبأ مادختساب لوخدلا لي��� -

ã{لبأ مادختساب لوخدلا لي Apple åP ةمدخ ã{لبأ ةكرش ا�مدقت ةقداصمو لي Apple. jP لا تالا^[او¨© 

 Apple لبأ مادختساب لوخدلا لي}â!è" ãي دق ،يtوsIكلإلا م&د]رب ناونع عضو نHمدختسملا نم اÃÁف بلطُي

ايئاقلت لئاسرلا ھيجوت ديعÆ يذلا نHمدختسملا نع ةباينلاب صاخ ليحرت ناونع
ً

 يtوsIكلإلا م&د]رب باسح OWإ 

 .كلاملا نم VPعفلا يtوsIكلإلا م&د]رب ناونع ةيامح OPاتلاNو - ھنم ققحتلا مت يذلا ©è#:9لا

 فرعم ؛)ةلئاعلا مسا( ةينكلا ؛لوالا مسالا ؛يtوsIكلإلا ديqIلا ناونع :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 )User ID( مدختسملا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 كوبس=ف ةكرش / )Facebook Oauth( ثوأ كوبس=ف -

 ةكبش3 ةلصتم åPو كوبسÄف ةكرش ا�مدقت ةقداصمو لي}ã ةمدخ Facebook Oauth( åP( ثوأ كوبسÄف

 .كوبسÄف wPامتجالا لصاوتلا

 تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عبfت ةادأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 ةدودYZا لجوج ةكرش / )Google Oauth( ثوأ لجوج -

 ةكبش3 ةلصتم åPو ةدود^�ا لجوج ةكرش ا�مدقت ةقداصمو لي}ã ةمدخ Google OAuth( åP( ثوأ لجوج

 .لجوج

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم

 

 كوبس=ف ةكرش/ )Facebook Authentication( كوبس=فلا ةقداصم -

åP ةمدخ ã{ف ةكرش ا�مدقت ةقداصمو ليÄو كوبسåP امتجالا لصاوتلا ةكبش3 ةلصتمwP فÄكوبس. 

 ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ؛عبfت ةادأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل ةيصوص:[ا

 .ةيصوص:[ا ةسايس - ةدحتملا تايالولا :ة}[اعملا ناªم



 

 مدختسملا تانايب ةدعاق ةرادإ

Æإب كلاملل تامد:[ا نم عونلا اذ& حمسtمدختسملل ف]رع تافلم ءاشHكلإ د]رب ناونع نم ءدبلا لالخ نم نsIوtمسا وأ ي 

È:#è© تل كلذكو ،قيبطتلا اذ�ل مدختسملا ا&دوزي ىرخأ تامولعم وأfأ عبtتاليلحتلا صئاصخ لالخ نم مدختسملا ةطش. 

اضيأ نكم]و
ً

 VWع ةيف]رعتلا تافلملا لثم( مدختسملا لوح ةماعلل ةحاتملا تامولعملا عم ةيص:9لا تانايبلا هذ& ةقباطم 

 نHسحتل ا�مادختساو ا�ضرع كلاملل نكمي ثيحب ةصاخ ف]رع تافلم ءاشtإل ا�مادختساو )wPامتجالا لصاوتلا تاªبش

 .قيبطتلا اذ&

اضيأ تامد:[ا هذ& ضع3 حيfت دقو
ً

 تاءارجإ VWع ًءانب يtوsIكلإلا ديqIلا لئاسر لثم ،مدختسملا OWإ ةتقؤم لئاسر لاسرإ 

 .قيبطتلا اذ& VWع ا&ذيفنت متي ةددحم

 

 CleverTap (WizRocket, Inc.) )تيكورز¹و ةكرش( باترفيل¸ -

Æإب كلاملل تامد:[ا نم عونلا اذ& حمسtمدختسملل ف]رع تافلم ءاشHكلإ د]رب ناونع نم ءدبلا لالخ نم نsIوtي 

 لالخ نم مدختسملا ةطشtأ عبfتل كلذكو ،قيبطتلا اذ�ل مدختسملا ا&دوزي ىرخأ تامولعم وأ ©È:#è مسا وأ

اضيأ نكم]و .تاليلحتلا صئاصخ
ً

 مدختسملا لوح ةماعلل ةحاتملا تامولعملا عم ةيص:9لا تانايبلا هذ& ةقباطم 

 نكمي ثيحب ةصاخ ف]رع تافلم ءاشtإل ا�مادختساو )wPامتجالا لصاوتلا تاªبش VWع ةيف]رعتلا تافلملا لثم(

 .قيبطتلا اذ& نHسحتل ا�مادختساو ا�ضرع كلاملل

اضيأ تامد:[ا هذ& ضع3 حيfت دقو
ً

 VWع ًءانب يtوsIكلإلا ديqIلا لئاسر لثم ،مدختسملا OWإ ةتقؤم لئاسر لاسرإ 

 .قيبطتلا اذ& VWع ا&ذيفنت متي ةددحم تاءارجإ

 CleverTap (WizRocket, Inc.) )تيكورز¹و ةكرش( باترفيل¸

CleverTap باترفيل� åP تيكورز]و ةكرش ا�مدقت مدختسملا تانايب ةدعاق ةرادإ ةمدخ (WizRocket, Inc.). 

 ةيصوص:[ا ةسايس jP دد^�ا وحنلا VWع تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ :اÌÁ}[اعم متي ©¨لا ةيص:9لا تانايبلا

 ةمد:�ل

 .ةيصوص:[ا ةسايس - دن�لا :ة}[اعملا ناªم

 

 تامامت?الا <=ع ةمئاقلا تانالعإلا 45 كا12شالا ءاغلإ نع تامولعم

 د]زملا ةفرعم نHمدختسملل نكمي ،دنfسملا اذ& jP ةجردملا تامد:[ا نم يأ ا&رفوت ©¨لا كاsIشالا ءاغلإ ة¥Hم يأ OWإ ةفاضإلاب

 تافلم ةسايس jP صص:�ا مسقلا نمض تامامت&الا VWع ةمئاقلا تانالعإلا jP ماع لªش3 كاsIشالا ءاغلإ ةيفيك لوح

 .طابترالا ف]رع

 

 نmمدختسملا قوقح

 .كلاملا ا�}[اعÆ ©¨لا مÜÁانايÐب ةقلعتملا قوق^[ا ضع3 ةسرامم نHمدختسملل نكمي

 ،ىرخألا تالا^[ا عيمج jPو .هاندأ ة^ûوملا قوق^[ا نم يأ ةسرامم عسوأ ةيامح HIياعمب نوعتمتي نيذلا نHمدختسملل قح]و

 .مÃÁلع قبطنت ©¨لا قوق^[ا ةفرعمل كلاملا نم نومدختسملا رسفتسÆ دق

 :VPي امب مايقلا نHمدختسملل قحي ،صوص:[ا ھجو VWعو



• ¿Zقفاوم بÀyمدختسملل قحي .تقو يأ �� مHن ß^قفاوم بÌÁاقبسم ا�حنم مت ©¨لا م
ً

 مÜÁانايب ة}[اعم VWع 

 .ةيص:9لا

 ة}[اعملا ةيلمع ذيفنت لاح jP مÜÁانايب ة}[اعم VWع ضاsIعالا نHمدختسملل قحي .مxyانايب ة�kاعم Ã2ع ضا�¬عالا •

 .هاندأ صص:�ا مسقلا jP ليصافتلا نم د]زملا رفوتي .ةقفاوملا فالخب يtوناق ساسأ VWع

 VWع لوص^[او ،تانايبلا ة}[اعمب موقي كلاملا نا� اذإ ام ةفرعم نHمدختسملل قحي .مxyانايب 12إ لوصولا قح •

 .ة}[اعملل عضخت ©¨لا تانايبلا نم ة:VW tãع لوص^[ا كلذكو ة}[اعملا نم ةنيعم بناوج صوصخب ءاشفإ

 .ا�حي^áت وأ اÁ$يدحت بلطو مÜÁانايب ةقد نم ققحتلا نHمدختسملل قحي .حيÅZتلا بلطو ققحتلا •

 %[اعÆ نل ،ةلا^[ا هذ& jPو .مÜÁانايب ة}[اعم دييقت ،ةنيعم فورظ jP ،نHمدختسملل قحي .مxyانايب ة�kاعم دييقت •

 .اÑÁ]زخت فالخب ضرغ يأل مÜÁانايب كلاملا

 .كلاملا نم مÜÁانايب فذح بلط ،ةنيعم فورظ jP ،نHمدختسملل قحي .اÀyلازإ وأ ةيص#Èلا مxyانايب فذح •

 ع&اشو مظنم قيسâت لªش VWع مÜÁانايب يقلت نHمدختسملل قحي .رخآ بقارم 12إ ا�لقنو مxyانايب مالتسا •

ايلآ ةءارقلل لباقو مادختسالا
ً

انكمم كلذ نا� اذàو ،
ً

 قبطن]و .قئاع يأ نود رخآ بقارم OWإ ھلقن ،ةينفلا ةيحانلا نم 

 دقع بجومب ،مدختسملا ةقفاوم VWع ة}[اعملا دمتع نأو ةيلآ لئاسوب تانايبلا ة}[اعم متت نأ ةط]رش دنبلا اذ&

اءزج مدختسملا نوªي
ً

 .ھيلع دقاعتلا لبق ام تاما¥sلا VWع ًءانب وأ ھنم 

 .تانايبلا ةيامحب ةصت:�ا تاطلسلا ىدل ةبلاطم ميدقت نHمدختسملل قحي .ىو̈اشلا ميدقت •

 

 ة�kاعملا Ã2ع ضا�¬عالا قح لوح ليصافت

 ضارغأل وأ كلاملل ةلوخم ةيمسر ةطلس ةسرامم راطإ jP وأ ةماعلا ة^�صملا لجأ نم ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم متت امدنع

 قلعتت بابسأ ميدقتب كلذو ة}[اعملا هذ& VWع ضاsIعالا نHمدختسملل زوجي ،كلاملا اÃÁلإ ÙWسÆ ©¨لا ةعورشملا Ø[اصملا

 .ضاsIعالا ريqIتل صا:[ا م�عضوب

 ضاsIعالا مÑÁكمي ،رشابملا ق]وسfلا ضارغأل ةيص:9لا مÜÁانايب ة}[اعم لاح jP ھنأ نومدختسملا فرعÆ نأ بجي ،كلذ عمو

 ق]وسfلا ضارغأل ةيص:9لا تانايبلا %[اعÆ كلاملا نا� اذإ ام ةفرعملو .رqIم يأ ميدقت نود تقو يأ jP ة}[اعملا هذ& VWع

 .دنfسملا اذ& jP ةلصلا تاذ ماسقألا OWإ عوجرلا نHمدختسملل نكمي ،رشابملا

 

 قوقkZا هذÌ ةسرامم ةيفيك

 نكم]و .دنfسملا اذ& jP ةدراولا لاصتالا ليصافت لالخ نم كلاملا OWإ ا�لاسرإ نكمي مدختسملا قوقح ةسراممل تابلط يأ

اناجم تابلطلا هذ& ءارجإ
ً

امئادو نكمم تقو برقأ jP كلاملا لبق نم اÌÁ}[اعم متÄسو 
ً

 .دحاو ر�ش لالخ 

 

 عسوأ ةيامح m2ياعم قيبطت ةيلباق

jP حHحأ مظعم نأ نªسملا اذ& ماfمدختسملا عيمجب قلعتت دنHحألا ضع3 نإف ،نªةحارص قبطنت ال ما
ً

 ة}[اعم تنا� اذإ الإ 

 .عسوأ ةيامح HIياعمل عضخت ةيص:9لا تانايبلا

 

اقاطن عسوألا ةيام^[ا HIياعم قبطنت
ً

: 

 ؛ي×وروألا داحتالا لخاد دوجوم كلام لالخ نم ة}[اعملا ءارجإ متي امدنع •



 وأ علس ميدقتب ةقلعتملاو ي×وروألا داحتالا jP نيدوجوملا نHمدختسملل ةيص:9لا تانايبلاب ة}[اعملا قلعتت امدنع •

 ؛نHمدختسملا ءالؤ& OWإ ،ةعوفدم HIغ وأ ةعوفدم تامدخ

 ةبقارمب كلاملل حمسو ي×وروألا داحتالا jP نيدوجوملا نHمدختسملل ةيص:9لا تانايبلاب ة}[اعملا قلعتت امدنع •

 .ي×وروألا داحتالا jP ثدحي يذلا نHمدختسملا ءالؤ& كولس

 

 )mwكوكلا( طابترالا فXرعp تافلم ةسايس

Æت تاودأ قيبطتلا اذ& مدختسfإ عوجرلا مدختسملل نكمي ،د]زملا ةفرعملو .عبOW طابترالا ف]رع تافلم ةسايس. 

 

 اd}\]اعمو تانايبلا عمج لوح ةيفاضإ تامولعم

 ي¦وناقلا ءارجإلا

 يtوناق ءارجإ OWإ يدؤت ©¨لا لحارملا jP وأ ةمك^�ا jP ةينوناق ضارغأل مدختسملل ةيص:9لا تانايبلا مادختسا كلاملل زوجي

 .ةلصلا تاذ تامد:[ا وأ قيبطتلا اذ�ل ميلسلا HIغ مادختسالا نع أشâي لمتحم

 تاطلسلا نم بلط VWع ًءانب ةيص:9لا تانايبلا نع فشكلا كلاملا نم بلطُي دق ھنأب ملع VWع ھنأب مدختسملا حرص]و

 .ةماعلا

 

 مدختسملل ةيص#Èلا تانايبلا لوح ةيفاضإ تامولعم

 ةيفاضإ تامولعم مدختسملل قيبطتلا اذ& رفوي نأ نكمي ،هذ& ةيصوص:[ا ةسايس jP ةدراولا تامولعملا OWإ ةفاضإلاب

 .بلطلا دنع اÌÁ}[اعمو ةيص:9لا تانايبلا عمجب وأ ةنيعم تامدخب قلعتت ةيقايسو

 

 اÐyلع ةظفاYZاو ماظنلا تال�¿

 قيبطتلا اذ& عم لعافتلا ل}ã تافلم ثلاث فرطل ةع3ات تامدخ يأو قيبطتلا اذ& عمجي دق ،ةنايصلاو ليغشfلا ضارغأل

)ß{ماظنلا تال( وÔتانايب مدختس È:ىرخأ ةيص )نإلا لو�وتورب ناونع لثمsIتن IP( ضرغلا اذ�ل. 

 

 ةسايسلا هذÌ �� ةدراولا �Òغ تامولعملا

 VWع عالطالا üWري .اÌÁ}[اعم وأ ةيص:9لا تانايبلا عمجب ةقلعتملا ليصافتلا نم د]زملا بلط تقو يأ jP كلاملل نكمي

 .دنfسملا اذ& ةيادب jP لاصتالا تامولعم

 

 "عب�تلا مدع" تابلط عم لماعتلا متي فيك

 ."عبfتلا مدع" تابلط معدي ال قيبطتلا اذ&

 تاسايس ةءارق üWري ،"عبfتلا مدع" تابلط wPارت ا�مدختسÆ ©¨لا ثلاثلا فرطلا تامدخ نم يأ تنا� اذإ ام ديدحتلو

 .اæÁ ةصا:[ا ةيصوص:[ا

 

 هذÌ ةيصوص#kا ةسايس Ã2ع �Òيغتلا

 هذ& VWع ھيمدختسم راطخإ ق]رط نع تقو يأ jP هذ& ةيصوص:[ا ةسايس VWع HIيغ ءارجإ jP ق^[اب كلاملا ظفتحي

 يأ qIع نHمدختسملا OWإ راعشإ لاسرإ - ةينوناقلاو ةينفلا ةيحانلا نم ناªمإلا ردقب - وأ/و قيبطتلا اذ& لخاد امNرو ةحفصلا



اHIثك ةحفصلا هذ& نم ققحتلاب ةدشèÞ 3(و]و .كلاملل ةحاتم لاصتا تامولعم
ً

 jP جردم ليدع رخآ خ]رات OWإ عوجرلاب ،

 .لفسألا

 

 VWع لوص^[ا كلاملا VWع بجيف ،مدختسملا ةقفاوم ساسأ VWع ا&ؤارجإ مت ©¨لا ة}[اعملا ةطشtأ VWع تاHIيغتلا ترثأ اذإ

 .ءاضتقالا دنع ،مدختسملا نم ةديدج ةقفاوم

 

 ةينوناقلا عجارملاو ف¹راعتلا

 )تانايبلا وأ( ةيص#Èلا تانايبلا

 – ©è#:9لا ف]رعتلا مقر كلذ jP امب - ىرخأ تامولعمب قلعتي اميف وأ رشابم HIغ وأ رشابم لªش3 حمس تامولعم يأ

 .ÙPيبط ص:È ة]و& ديدحت وأ ةيص:9لا تابثإب

 

 مادختسالا تانايب

ايئاقلت ا�عمج متي ©¨لا تامولعملا
ً

 ©¨لاو ،)قيبطتلا اذ& jP ةمدختسملا ثلاثلا فرطلا تامدخ وأ( قيبطتلا اذ& لالخ نم 

 نيذلا نومدختسملا ا�لمعتسÆ ©¨لا رتويبمكلا ةز�جأل لا}�ا ءامسأ وأ IP تنsIنإلا لو�وتورب ن]وانع :لمش نأ نكمي

Æن]وانعو قيبطتلا اذ& نومدختس URI )رطلاو بلطلا تقو و )دحوملا دراوملا فرعم[إ بلطلا ميدقتل ةمدختسملا ةقOW ا]:مدا 

 دلNو ).[إ ،أط:[ا ،ة^-انلا ةجيfنلا( مدا:[ا ةباجإ ةلاح OWإ HIشÆ يذلا ©,قرلا زمرلاو ةباجتسالا jP ملتسملا فلملا م}+و

 ،لاثملا ليÐس VWع( ةرا]ز لªل ةفلت:�ا تقولا ليصافتو مدختسملا لبق نم مدختسملا ليغشfلا ماظنو حفصتملا تا¥Hمو أشâملا

 لسلس OWإ ةصاخ ةراشإ عم قيبطتلا لخاد عبتملا راسملا لوح ليصافتو )قيبطتلا لخاد ةحفص ل� jP ھيضقي يذلا تقولا

 .مدختسملاب ةصا:[ا تامولعملا ايجولونكت ةئÄب وأ/و زا�}[ا ليغش ماظن لوح ىرخأ تارشؤمو اÜÁرا]ز تمت ©¨لا تاحفصلا

 

 مدختسملا

 .تانايبلا عوضوم عم قباطتي ،كلذ فالخ ديدحت متي مل ام ،يذلاو قيبطتلا اذ& مدختسÆ يذلا ص:9لا

 

 تانايبلا بحاص

 .ةيص:9لا تانايبلا ھيلإ HIش يذلا ÙPيبطلا ص:9لا

 

 )تانايبلا Ã2ع فرشملا وأ( تانايبلا kÕاعم

 نع ةباين ةيص:9لا تانايبلا %[اع ©¨لا ىرخألا ةئي�لا وأ ،ةلا�ولا وأ ،ةماعلا ةطلسلا وأ ،يرابتعالا وأ ،ÙPيبطلا ص:9لا

 .هذ& ةيصوص:[ا ةسايس ûØ jPوم و& امك ،بقارملا

 

 )كلاملا وأ( تانايبلا بقارم

 عم كاsIشالاب وأ ا&درفمب ددحت ©¨لاو ،ىرخأ ةئي& يأ وأ ،ةماعلا ة�}[ا وأ ،ةطلسلا وأ ،يرابتعالا وأ ،ÙPيبطلا ص:9لا

 قيبطتلا اذ& ليغشfب ةقلعتملا ةينمألا HIبادتلا كلذ jP امب ،ةيص:9لا تانايبلا ة}[اعم لئاسوو ضارغأ ،ن]رخآلا

 .قيبطتلا اذ& كلام و& ،كلذ فالخ VWع صني مل ام ،تانايبلا بقارم نإ .ھمادختساو

 



Ìقيبطتلا اذ 

 .اÌÁ}[اعمو مدختسملل ةيص:9لا تانايبلا عمج ا�لالخ نم متي ©¨لا لئاسولا

 

 ةمد#kا

 .قيبطتلا/عقوملا اذ& VWعو )تدجو نإ( ةيÐسâلا ميقلا ûØ jPوم و& امك قيبطتلا اذ& ا�مدقي ©¨لا ةمد:[ا

 

 )EU وأ( يÖوروألا داحتالا

 ءاضعألا لودلا عيمج نمضتت ي×وروألا داحتالا OWإ دنfسملا اذ& jP ةدراولا تاراشإلا عيمج نإف ،كلذ فالخ VWع صني مل ام

 .ةيNوروألا ةيداصتقالا ةقطنملاو ي×وروألا داحتالا jP ةيلا^[ا

 

 )ÒÚكوكلا( طابترالا ف¹رع� تافلم

 .مدختسملا حفصتم jP ةنز:�ا تانايبلا نم ةHIغص تاعومجم نم نوªتت عبfت تاودأ åP طابترالا ف]رع تافلم

 

 عب�تلا تاودأ

 ةيصنلا جماqIلاو ب]ولا تاراشàو ةد]رفلا تافرعملاو طابترالا ف]رع تافلم لثم - ةينقت يأ OWإ Tracker عبfتلا ةادأ HIش

 OWإ لوصولا ق]رط نع لاثملا ليÐس VWع ،نHمدختسملا عبfت حيfت ©¨لا - ع3اصألا تامصNو ةينوsIكلإلا تامالعلاو ةنمضملا

 .مدختسملا زا�ج VWع اÑÁ]زخت وأ تامولعملا
 

 
 

 ةينوناق تامولعم

 )ي×وروألا داحتالا( ةحئال نم 13/14 ةداملا كلذ jP امب ،ةددعتملا تاعÔرشfلا ماªحأ VWع ًءانب اذ& ةيصوص:[ا نايب دادعإ مت

 .)تانايبلا ةيام^[ ةماعلا ةحئاللا( 679/2016

 

 .دنfسملا اذ& jP كلذ فالخ ركذي مل ام ،قيبطتلا اذæÁ طقف ةطبترم هذ& ةيصوص:[ا ةسايس نإ

 

 2022 "رياني" يtاثلا نونا� 15 :ثيدحت رخآ خ]رات

Æوي فيضتسNÄادن iubenda &ا�ميدقت لجأ نم ةياغلل ة]رورضلا ةيص:9لا تانايبلا طقف عمج]و ىوت^�ا اذ. 

 


