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ضٝاض ١ارتصٛص ١ٝدتُع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس ١ٜبايطا٥ف
تًتصّ مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس ١ٜبايطا٥ف حبُا ١ٜخصٛصٝتو تبعاً ملا جا ٤يف ٖر ٙايطٝاض١
اييت تٓطبل عً ٢املعًَٛات احملدد ٠يًشدص ١ٝاييت جتُعٗا مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس١ٜ
بايطا٥ف عرب َٛاقعٗا اإليهرت ( ١ْٝٚاملٛقع اإليهرتٚ ) ْٞٚال تٓطبل عً ٢املعًَٛات اييت جتُعٗا
ادتُع ١ٝبأ ٟأضًٛبٍ آخسٚ ،خيطع اضتدداَو يًُٛقع اإليهرت ْٞٚإىل ضٝاض ١ارتصٛص١ٝ
ادتُعٜٚ ١ٝسج ٢قسا ٠٤ضٝاض ١ارتصٛصٖ ١ٝر ٙحبسص يفِٗ
.
ٚشسٚط االضتدداّ اييت ختص
اإليهرتْٞٚ
.
نٝف ١ٝتعاٌَ ادتُعَ ١ٝع املعًَٛات اييت جتُعٗا عرب املٛقع

مجع ٚذفغ املعًَٛات
يف بعض أقطاّ املٛقع ٚعً ٢ضب ٌٝاملثاٍ عٓد إزضايو طًب تكدّ يًرص ٍٛعً ٢إعاْ ١أ ٚخالف٘ ،أٚ
طًب َعًَٛات ،أ ٚايتطح ٌٝيًُشازن ١حبدث َا ،قد تطًب مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس١ٜ
بايطا٥ف َٓو إٔ تكدّ َعًَٛات شدصَٗٓ ،١ٝا ،ذطبُا ٜكتط ٞاألَس ،امسوٚ ،عٓٛاْوٚ ،بسٜدى
اإليهرتٚ ،ْٞٚزقِ ٖاتفوٚ ،زقِ بطاق ١اإل٥تُإ ارتاص ١بوَٚ ،عًَٛات االتصاٍَٚ ،عًَٛات
ارتاصٚ ١يف أقطاّ أخس َٔ ٣املٛقع قد
.
ايفٛتسٚ ،٠أَ ١ٜعًَٛات أخس ٣حتدد َٔ خالهلا ٖٜٛتو
جتُع ادتُعَ ١ٝعًَٛات دميٛغساف ١ٝيٝطت َتفسد ٠بو َثٌ ايدٚي ١اييت تك ِٝبٗاٚ ،ايعُس،
ٚاملطت ٣ٛايتعًٚ ،ُٞٝادتٓظٚ ،غريٖا َٔ أْٛاع املعًَٛات املشابٗٚ ،١أذٝاْاً جتُع َصجي ًا َٔ
ٖر ٜٔايٓٛعني َٔ املعًَٛات .نُا قد تعٌُ ادتُع ١ٝعً ٢مجع َعًَٛاتٍ بعٗٓٝا عٔ اضتدداَو
يًُٛقع اإليهرتَ ،ْٞٚثٌ األقطاّ اييت تتِ شٜازتٗا أ ٚارتدَات اييت ٜتِ دخٛهلاٚ ،عال ٠ٚعً ٢ذيو
فإٕ ادتُع ١ٝجتُع أ ٚقد جتُع َعًَٛات عٔ جٗاش اذتاضب اآلي ٞارتاص بو ٚبسزتٝات٘ٚ ،قد
تتطُٔ ٖر ٙاملعًَٛات ،عً ٢ضب ٌٝاملثاٍ ال اذتصس ،عٓٛإ بسٚتٛن ٍٛاإلْرتْت () IP address

املسجع١ٝ
.
ْٛٚع َتصفرو ٚأمسا ٤ايٓطاقات ٚأٚقات ايدخٚ ٍٛعٓا ٜٔٚاملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ
 َٔٚأجٌ جعٌ شٜازاتو املتهسز ٠يًُٛقع أنثس فعايٚ ١ٝختصصاً ٚنريو َٔ أجٌ احملافع ١عً٢
َعًَٛاتو بأضًٛب فعاٍ ،فإٕ مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاالضس ١ٜبايطا٥ف حتفغ املعًَٛات اييت
جتُعٗا
.
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َشازن ١املعًَٛات ٚايهشف عٓٗا
ال تهشف مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس ١ٜبايطا٥ف عٔ َعًَٛاتو ايشدص ١ٝأَ ٚصٜخ َعًَٛاتو
ايشدصٚ ١ٝايدميٛغساف ١ٝأ ٚاملعًَٛات ارتاص ١باضتدداَو يًُٛقع اإليهرتَ( ْٞٚثٌ األقطاّ
اييت تصٚزٖا أ ٚارتدَات اييت تدخٌ عًٗٝا) آلخس.ٜٔ
حيل يًحُع ١ٝإٔ تهشف عٔ ٖر ٙاملعًَٛات يًشسنات ٚاألفساد اير ٜٔتعٌُ َعِٗ  ،بٗدف تٓفٝر
عٓٗا عً ٢ضب ٌٝاملثاٍ اضتطاف١
َٗاَٗا ،مبا يف ذيو ايشسنات ٚاألفساد املدٛيني بأدا ٤املٗاّ ْٝاب. ١
خادّ َٛقعٗا ٚ،حتً ٌٝايبٝاْاتٚ ،تٛفري ايدعِ ايتطٜٛكٚ ،ٞاملطاعد ٠يف ايتٛظٝفٚ ،ايتعإٚ
ايعُالٚ ٤ضتتُهٔ ٖر ٙايشسنات ٚاألفساد َٔ ايدخ ٍٛإىل
.
بايتعًٚ ِٝايبرثٚ ،تكد ِٜخدَات
َٗاَِٗ
.
َعًَٛاتو ايشدص ١ٝنًُا يصّ األَس ذيو َٔ أجٌ أدا٤
حيل يًحُع ١ٝايهشف عٔ ٖر ٙاملعًَٛات إذا حتتِ قاْْٝٛاً ايكٝاّ بريو ،أ ٚإذا طًبت ٖ ١٦ٝذه١َٝٛ
أجٌ ايتٛافل َع ايشسٚط ايكاْ١ْٝٛ
ذيو ،أ ٚإذا ناْت تس ٣بٓ ١ٝصادق ١إٔ ٖرا اإلجسا ٤ضسٚز: َٔ ٟ
أ ٚاإلَتثاٍ يإلجسا٤ات ايكاْ١ْٝٛ؛ أ ٚمحا ١ٜذكٛم أًَ ٚه ١ٝادتُع ١ٝأَٓ ٚع ٚقٛع جسمي ١أٚ
يًعاَ١
محا ١ٜاألَٔ ايكَٞٛ؛ أ ٚمحا ١ٜايطالَ ١ايشدص ١ٝضٛا ٤يًُطتددَني أ. ٚ
نُا حيل يًحُع ١ٝإٔ تشازى املعًَٛات اجملُّع ١اجملٗٛي ١االضِ ارتاص ١بصٚاز املٛقع َع شسناٗ٥ا
ٚاألطساف األخس ،٣ذتٜ ٢تُهٓٛا َٔ حتدٜد ٚفِٗ أْٛاع ايصٚاز ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبايدخ ٍٛعًَٛ ٢قع
ادتُعٚ ١ٝنٝف ١ٝإضتدداَِٗ يًُٛقعٚ .يف ذاي ١تعاقد ادتُعَ ١ٝع طسف خازج ٞيتٛفري جصَٔ ٤
املعًَٛات أ ٚارتدَات اييت طًبتٗا ،حيل هلا إٔ تكدّ َعًَٛاتو هلرا ايطسف ،أ ٚحيل هلرا ايطسف
ادتُعٚ ١ٝتطتددّ مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاالضس ١ٜبايطا٥ف
.
مجع املعًَٛات َٓو بايٓٝاب ١عٔ
َكدَ ٞخدَات جدٜس ٜٔبايثكٜ ١تعٗد ٕٚبٛضع إجسا٤ات أََٓ ١ٝال ١ُ٥يطُإ َطتَ ٣ٛعكَٔ ٍٛ
اذتُاٚ ١ٜضٝتاح هلر ٙاألطساف ارتازج ١ٝايدخ ٍٛعً ٢املعًَٛات ايشدص ١ٝذصسٜاً ألغساض أدا٤
.
عًٗٝا
ارتدَات اييت مت ايتعاقد َعِٗ .
حتدٜث َعًَٛاتو
إذا قُت بايتطح ٌٝأ ٚبعٌُ ًَف شدص ٞعً ٢املٛقع اإليهرت ،ْٞٚميهٓو تصرٝح أ ٚتعدٌٜ
املعًَٛات اييت أدزجتٗا يد ٣ادتُع ١ٝيف أٚ ٟقت عرب االتصاٍ بفسٜل اإلعالّ ايسقُٚ .ٞإذا طًبت
اضتالّ زضا ٌ٥إخباز ١ٜأ ٚغريٖا َٔ املساضالت ٚيهٓو غريت زأٜو فُٝا بعد ،ميهٓو اختٝاز
االشرتاى املٛجٛد أضفٌ ايسضا ٌ٥اإليهرت ١ْٝٚايتٓب ١ٝٗٝعٔ
"
ارتسٚد عرب ايطػط عً ٢زابط "إيػا٤
األخباز اإليهرت ،١ْٝٚأ ٚعرب إزضاٍ بسٜد إيهرت ْٞٚيفسٜل اإلعالّ ايسقُ ٞبادتُعٚ .١ٝإذا قُت َٔ
قبٌ باختٝاز عدّ اضتالّ ٖر ٙاملساضالت ،ميهٓو فُٝا بعد اختٝاز اضتالَٗا عرب إعاد ٠االشرتاى
األخباز
.
بايسضا ٌ٥ايتٓب ١ٝٗٝيألخباز اإليهرت ١ْٝٚعرب منٛذد ايتطح ٌٝالضتالّ حتدٜثات
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األَٔ
تتبع مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس ١ٜبايطا٥ف إجسا٤ات تكَٓٚ ١ٝادَٚ ١ٜؤضطَ ١ٝال ١ُ٥ذتُا١ٜ
املعًَٛات ايشدص ١ٝضد ايدخ ٍٛايػري َطُٛح ب٘ٚ ،املعادت ١ايػري قاْٚ ،١ْٝٛايطٝاع أ ٚايتًف
َفٛض ٚيهٔ ،ال ميهٔ إٔ تطُٔ ادتُع ١ٝإٔ األطساف ارتازج ١ٝغري
.
ايعسضٚ ،ٞايتدَري ايػري
املفٛض ١ئ تتُهٔ َٔ خسم ٖر ٙاإلجسا٤ات أ ٚاضتدداّ َعًَٛاتو ايشدص ١ٝألغساض غري َال.١ُ٥
ايسٚابط ملٛاقع أخس٣
ٜطِ املٛقع اإليهرت ْٞٚيًحُع ١ٝزٚابط ملٛاقع إيهرت ١ْٝٚخازجَ ١ٝتاذ ١يتٝطري األَٛز يو عًُا
إٖٔا ال تدعِ ٖر ٙاملٛاقع ،نُا أْٗا يٝطت َطؤٚي ١عٔ ستتٛاٖا أ ٚممازضات ارتصٛص ١ٝارتاص١
بٗاْٛٚ ،صٝو مبساجع ١ضٝاضات ارتصٛصٚ ١ٝشسٚط االضتدداّ اييت حتهِ ٖر ٙاملٛاقع
اإليهرت ١ْٝٚعٓدَا تك ّٛبصٜازتٗا.

ايتػٝريات ايطاز ١٥عً ٢ضٝاض ١ارتصٛص١ٝ
حتتفغ مجع ١ٝايصٚاد ٚايتُٓ ١ٝاألضس ١ٜبايطا٥ف حبكٗا يف تعد ٌٜضٝاض ١ارتصٛصٖ ١ٝرَٔ ٙ
ٚقت آلخسٚ ،ضتهٖ ٕٛر ٙايتعدٜالت ْافر ٠فٛز ْشسٖا عًَٛ ٢قعٗا االيهرتٚ ،ْٞٚإذا قاَت ادتُع١ٝ
بعٌُ أ ٟتػٝريات َاد ١ٜعً ٢األضًٛب اير ٟتطتددّ ب٘ َعًَٛاتو ايشدص ١ٝمبٛجب ضٝاض١
ارتصٛصٖ ١ٝر ٙفطٝتِ إخطازى بٗر ٙايتػٝريات ٚضتعط ٢يو فسص ١االعرتاض عًٖ ٢را
ايتردٜثات
"
املدتًف ضٝتِ اإلزشاد هلر ٙايتردٜثات بٛاضط ١إشعاز "آخس
.
االضتدداّ ادتدٜد أٚ
بأعًٖ ٢ر ٙايصفرٚ ،١يرا ٜسجَ ٢ساجع ١ضٝاض ١ارتصٛص ١ٝبشهٌ دٚز ٟملتابع ١ايتردٜثات أٚ
ايتعدٜالتٚ ،اضتُسازى يف اضتدداّ ٖرا املٛقع اإليهرت ْٞٚبعد ْشس أ ١ٜتعدٜالت ٜعين قبٛيو بٗرٙ
ايتعدٜالت
.

َعًَٛات االتصاٍ
إْٓا ْسذب مبالذعاتو ذ ٍٛضٝاض ١ارتصٛص ١ٝفإذا ناْت يدٜو أ ١ٜأضٚ ١ً٦يف أٚ ٟقت نإ ذٍٛ
ضٝاض ١ارتصٛص ١ٝارتاص ١بادتُعٜ ،١ٝسج ٢االتصاٍ بفسٜل اإلعالّ بادتُع ١ٝعرب ٚضاٌ٥
االتصاٍ املتاذ. ١

