اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
لبرامج ESAGAES
٠لص ٝللثءة ثحفجل١ت حلؽ١ض ثٌّيخؾـَ ثٌٕٙجة٘ )"ALUE"( ٟقٖ بؼٕج٠ت ،بّضلؿ ثٌٕمل ػٍِٛ" ٝثفك" أ ٚثٌم١جَ بئصلثء أٞ
ِغجٌٚت ٌٍخغٌّٚ ،ً١خٕن ،ً٠أ ٚحزب١ج أ ٚثىخؾـثَ ثٌىً أ ٚصنء ِٓ ٘قث ثٌّٕخش (بّج ف ٟفٌه ػٍ ٝىب ً١ثٌّزجي ال ثٌغظل،
ثٌبلٔجِش ٚثٌٍّفجث ثٌّلحبطت بٗ ،بَا في رىل اىبشناٍش ًاىَيفاث اىخي حخيظ اىٌصٌه أً االسخخذاً بٌاسطت مَبيٌحش أً ٍغطت عَو
أخشٍ (٠ٚشجك إٌ ٗ١بٍفع "ثٌبلٔجِش")ٚ ،ثألصٙنة (٠ٚشجك إٌٙ١ج بٍفع "ثألصٙنة")ٚ ،ثٌملص (ثألللثص) ،أ ٚأٚ ٜىجةؾ أؽل)ٜ
(٠ٚشجك إٌٙ١ج ِضخّؼت بٍفع "ثٌّٕخش") ،فأٔج حمل بّٛثفمخه ِٛٚثفمت شلوخه ػٍ ٝوجفت ثٌشلٚؽ ٚثٌبٕٛؿ ثٌٛثكؿة ف ٝثحفجل١ت
حلؽ١ض ثٌّيخؾـَ ثٌٕٙجةٚ .ALUE ٟإْ وٕج حغظً ػٍ٘ ٝقث ثٌّٕخش الىخؾـثِٗ ؿثؽً شلوخه ،فأٔج حّزً ٔفيه بجػخبجكن
ظج ٌٚـ٠ه وجفت ثٌيٍطجث ٌخّز ً١ثٌخنثَ شلوخه بٙقٖ ثالحفجل١ت  .ALUEفئْ ٌُ حٛثفك ػٍ٘ ٝقث ،حفجؿ ٞثٌٕمل فٛق
ِٕـٚبًج ِلؽ ً
"ِٛثفك" ٚػـَ ثإللـثَ ػٍ ٝحٕن ً٠أ ٚإػـثؿ أ ٚحزب١ج أ ٚثىخؼّجي ثٌبلٔجِش.
 .1ثٌٍّى١ت .حنطبق احفاقيت حشخيص اىَسخخذً ىزه عيَ اىبشاٍش ًاىَنخضاث اىخاصت بششمت Seagate Technology LLC
ًاىششماث اىخابعت اىخي حذيشىا أً اىخي حذيشىا بشنو ٍشخشك أً اىخي حذيش  ،Cnytygn onhuee eta UUSبَا في رىل
عيَ سبيو اىَزاه ال اىغصش اىششماث اىخابعت اىخي حعَو حغج اسٌ  UySvnأً عالٍخيا اىخضاسيت (إصَاالً ،"Cnytygn" ،أً
"نغن" ،أً "ٍيننا") .حّخٍه شلوت  ٟ٘ٚ Cnytygnشلوت فثث ِيت١ٌٛت ِغـٚؿةِٛٚ ،كؿٙ٠ج وجفت عمٛق ثٌٍّى١تٚ ،ثالىُ،
ٚثٌّٕفؼت ف ٟثٌبلٔجِش ،بّج ف ٟفٌه وجفت عمٛق ثٌٍّى١ت ثٌفىل٠ت ثٌٛثكؿة ف٘ ٟقٖ ثالحفجل١ت٠ .خُ ثٌخلؽ١ض بجىخؼّجي ثٌبلٔجِش
ٚال ٠خُ ب١ؼٗ٠ٚ .ؼـ ٘١ىً ٚحٕظٚ ُ١شفلة ثٌبلٔجِش أىلث ًكث حضجك٠ت ِٚؼٍِٛجث ىل٠ت ِّٙت ؽجطت بشلوت Seagate
ِٛٚكؿٙ٠جٚ .حخُ عّج٠ت ثٌبلٔجِش بّٛصب عمٛق ثٌطبغ ٚثٌٕشل ٚغ١ل٘ج ِٓ عمٛق ِٚؼج٘ـثث ثٌٍّى١ت ثٌفىل٠ت بّج ف ٟفٌه
ؿ ْٚثٌغظل عمٛق ثٌطبغ ٚثٌٕشل ثٌّؼّٛي بٙج ف ٟثٌٛال٠جث ثٌّخغـة ثألِل٠ى١ت ٚثٌبٍـثْ ثألؽلٚ .ٜال ٠ش١ل ٌفع "ثٌبلٔجِش"
إٌ ٝأ٠ ٚخؼّٓ بلثِش ؽجطت بطلف رجٌذ٠ٚ .مظـ "ببلثِش ؽلف رجٌذ" أ ٞبلثِش بؼٕٙ١ج لجِج شلوت Cnytygn
بخلؽ١ظٙج ِٓ ؽلف آؽل ٚثٌخ ِٓ ٟثٌّّىٓ أْ ٠خُ حٛف١ل٘ج ِغ إطـثكثث بؼٕٙ١ج ِٓ ثٌبلٔجِش ثٌق ٞحغظً ػٍ ٝحلؽ١ظٗ.
ٚبظفت ػجِت ،ال حٕطبك ثٌبٕٛؿ ثٌٛثكؿة أؿٔجٖ ػٍ ٝبلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذٌ ،ىٓ حؾؼغ ٘قٖ ثٌبلثِش ٌبٕٛؿ ٚشلٚؽ أؽلٜ
ِؾخٍفت٠ ،فلػٙج طجعب ثٌغك ف ٟحلؽ١ض بلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذ٘ .قث ٚحؾؼغ بٕٛؿ ثىخؾـثِه ٌبلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذ
ٚحغىّٙج بٕٛؿ ثٌخلؽ١ض فثث ثٌظٍت ،بجىخزٕجء ثٌميُ كلُ ٚ 1ثٌميُ كلُ ٚ 5ثٌميُ كلُ ٘ ِٓ 6قٖ ثالحفجل١ت ٚثٌخ ٟحغىُ
ثىخؾـثِه ٌبلٔجِش ثٌطلف ثٌزجٌذ٠ٚ .ضٛم أْ حغـؿ ٚحؼلع ثٌخلثؽ١ض فثث ثٌظٍت /ٚأ ٚإؽطجكثث بلٔجِش ثٌطلف ثٌزجٌذ
ٌٍبلٔجِش ثٌق ٞحّىٕج ِٓ ثٌغظٛي ػٍ ٗ١بّج ٠خٛثفك ِغ ٘قٖ ثالحفجل١ت  ALUEػٍ ٝثٌلثبؾ ثٌخجٌ:ٟ
 http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/أً uggp://ooo. yhvn.hew///ppetg/
ٌٍّٕخضجث اىخي حغَو اىعالٍت اىخضاسيت  .UySvnحمل بّٛثفمخه ػٍ ٝثالٌخنثَ بجٌبٕٛؿ ٚثٌشلٚؽ ثٌّٕظٛص ػٍٙ١ج ف ٟوجفت
حلثؽ١ض بلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذ فّ١ج ٠خؼٍك ببلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذ ثٌّؼّٛي بٙجٚ .ع١زّج أِىّٓ٠ ،ىٓ ثٌغظٛي ػٍ ٝثٌلٚثبؾ
ثٌؾجطت بجٌّٛثلغ ثٌخ ٟحغظً ِٕٙج ػٍ ٝوٛؿ ِظـك بلثِش ثٌطلف ثٌزجٌذ ػٍ ٝثٌلثبؾ ثٌخجٌ:ٟ
 http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/أً uggp://ooo. yhvn.hew///ppetg/
ٌٍّٕخضجث اىخي حغَو اىعالٍت اىخضاسيت .UySvn
ظج شؾظً١ج ِغـٚؿًث ٚغ١ل
 .2حلثؽ١ض ثٌبلٔجِش .حّٕغه شلوت  Cnytygnشل٠طت ثالِخزجي ٌبٕٛؿ ثحفجل١ت ثٌخلؽ١ض ٘قٖ حلؽً ١
ِمظٛك ٚغ١ل لجبً ٌٍٕمً ٌخزب١ج ٚثىخؼّجي ٔيؾت ٚثعـة ( ِٓ )1ثٌبلٔجِش ػٍ ٝوً صٙجم ِٓ أصٙنة ثٌىّبٛ١حل ثٌشؾظ١ت أٚ
ِغطجث ثٌؼًّ أ ٚثألصٙنة ثألؽل ،ٜالىخؾـثِه ثٌشؾظ ٟأٌ ٚالىخؾـثَ ؿثؽً شلوخه فمؾ ٚفٌه فمؾ ٌألغلثع
ثٌّشلٚعت ف ٟثٌٛرجةك ثٌّمخلٔت .لـ ٠ؾؼغ ثىخؾـثَ بؼغ بلثِش ثٌضٙجث ثألؽل ٜثٌّٛصٛؿة بجٌٛىجةؾ ثٌّخٛفلة ِغ ثٌّٕخش
إٌ ٝبٕٛؿ ٚشلٚؽ ثحفجل١ت حلؽ١ض ِٕفظٍتٚ ،لـ حى ْٛثحفجل١ت ثٌخلؽ١ض ٘قٖ ِؼّٕت فٍِ ٟف " "enyd enثٌّٛصٛؿ
بجٌٛىجةؾ ثٌّلفمت ِغ فٌه ثٌّٕخش٠ٚ .ؼُ ثٌبلٔجِش ثٌّىٔٛجث ثٌخ ٟحخ١ظ ٌه ثٌمـكة ػٍ ٝكبؾ ؽـِجث بؼٕٙ١ج حُ حن٠ٚـ٘ج ِٓ
لبً ثٌطلف ثٌزجٌذ ("ؽـِجث ثٌطلف ثٌزجٌذ")٠ٚ .ؾؼغ ثىخؾـثِه ٌؾـِجث ثٌطلف ثٌزجٌذ الحفجل١خه ِغ ِنٚؿ ؽـِت
ثٌطلف ثٌزجٌذ .بجىخزٕجء ِج ٠لؿ فولٖ طلثعت ف٘ ٟقٖ ثٌٛر١مت ،ال حّٕظ ثحفجل١ت ٘ ALUEقٖ أ ٞعك ِٓ عمٛق ثٌٍّى١ت
ثٌفىل٠ت ِخؼٍك بجٌّٕخشٚ .حغخفع شلوت ِٛٚ Cnytygnكؿٙ٠ج بىجفت ثٌغمٛق ثٌخ ٌُ ٟحّٕظ ٌه طلثعتٚ .ال حٛصـ أٞ
عمٛق ػّٕ١ت.

5.4.2016

ؼج ػًّ ٔيؾت ٚثعـة ِٓ ثٌبلٔجِش ألغلثع ثٌٕيؼ ثالعخ١جؽٚ ٟثالىخؼجؿة ف ٟعجالث ثٌخؼلع
2.1
ثٌبلٔجِش٠ .ضٛم ٌه أً ٠
ٌىجكرتٚ .ال ٠ضٛم ٌه حغ١١ل أ ٚحؼـ ً٠ثٌبلٔجِش أ ٚإٔشجء أؿثة حزب١ج صـ٠ـة ٌٍبلٔجِش .حؼًّ شلوت  Cnytygnػٍ ٝحلؽ١ض
ثٌبلٔجِش ٚحٛم٠ؼٗ الىخؾـثِٗ ِغ ِٕخضجث ثٌخؾن ٓ٠ثٌؾجطت بٙج فمؾ ٚال ٠ضٛم ثىخؾـثِٗ ِغ ِٕخش حؾن١ٌ ٓ٠و ِٓ
طٕغ .Cnytygn
ظج ألْ حم َٛبأِّ ٞج :ٍٟ٠
 .3ثٌمٛ١ؿ .كبّج ٌيج ِلؽ ً
أ .إٔشجء أػّجي ِشخمت ِؼخّـة ػٍ ٝثٌّٕخش أ ٚأ ٞصنء أِ ٚى ِٕٗ ْٛبّج ف ٟفٌه ؿ ْٚثٌغظل ثٌبلٔجِش ،أٚ
ب .إػجؿة إٔخجس ثٌّٕخش وًٍ١ج أ ٚصنةً١ج ،أٚ
س .بجىخزٕجء ِج ِ٘ ٛظلط بٗ طلثعت بّٛصب ثٌميُ  11أؿٔجٖ ،ب١غ ثٌّٕخش أ ٚثٌخٕجمي ػٕٗ أ ٚحلؽ١ظٗ أٚ
ثإلفظجط ػٕٗ أٔ ٚمً ٍِى١خٗ أ ٚإحجعخٗ وٍ١ت أ ٚصنةً١ج إٌ ٝثٌغ١ل ،أٚ
د .حغ١١ل ،أ ٚحلصّت ،أ ٚإػجؿة حضّ١غ أِ ٚغجٌٚت ػىو ٕ٘ـىت ثٌبلٔجِش أ ٚصنء أِ ٚىِٕ ِٕٗ ْٛظٛص ػٍ ٗ١فٟ
٘قٖ ثالحفجل١ت ،بجىخزٕجء ثٌـكصت ثٌخ ٟحيّظ بٙج ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌيجك٠ت ٚثٌخ ٟحبلم ٘قث ثٌخغق٠ل ثٌّٕظٛص ػٍ ٗ١فٟ
ثٌخؼجلـ؛
ه .ثىخؾـثَ ثٌّٕخش ٌخٛف١ل ؽـِجث ٌطلف رجٌذ؛
ً .ثٌم١جَ بأ ٞإصلثء ِٓ شأٔٗ أْ ٠خيبب ف ٟحؼلع ثٌبلٔجِش الحفجل١ت كؽظت ثٌّظـك ثٌّفخٛط ،ف ٟعجي ِج إفث ٌُ
حىٓ ِٕظٛص ػٍٙ١ج ف٘ ٟقٖ ثالحفجل١ت؛ ٚ
ص .إمثٌت أ ٚحؼـ ً٠أ ٞإؽطجكثث أ ٚػالِجث ٍِى١ت ِٛػٛػت ػٍ ٝثٌّٕخش.
 .4ثٌخغـ٠زجث .ف ٟعجٌت ثىخالَ حغـ٠ذ أ ٚحلل١ت أل ٞبلٔجِش أ ٚإطـثك صـ٠ـ ٌٗ (ثٌخغـ٠ذ) ،يخعين عييل اٍخالك حشخيص صاىظ
ىإلصذاس اىسابق عخَ يخسنَ ىل اسخخذاً اىخغذيذٚ .حؾؼغ وجفت ثٌخغـ٠زجث ثٌّخٛفلة ٌه إٌ ٝبٕٛؿ ٚشلٚؽ ثحفجل١ت حلؽ١ض
ثٌّيخؾـَ ثٌٕٙجة .ٟف ٟعجٌت ثىخالَ حغـ٠ذ٠ ،ضٛم ٌه ِٛثطٍت ثىخؾـثَ ثإلطـثك (ثإلطـثكثث) ثٌيجبمت ٌٍبلٔجِش ثٌقٞ
بغٛمحه أ ٚحغج ى١طلحه أِ ٚيؤ١ٌٚخهٚ .ال حٍخنَ شلوت  Cnytygnبـػُ إطـثكثث ثٌبلٔجِش ثٌيجبمت عجي حٛثفل أٞ
حغـ٠ذ ٌٗ .وّج ال حٍخنَ شلوت  Cnytygnبخٛف١ل ثٌـػُ أ ٚثٌظ١جٔت أ ٚحغـ٠زجث أ ٚحؼـ٠الث بّٛصب ثحفجل١ت ثٌخلؽ١ض ٘قٖ.
 .5ال ػّجْ٠ .خُ حٛف١ل ثٌّٕخش ٚبلٔجِش ثٌطلف ثٌزجٌذ ػٍ ٝأىجه "ِج ِ٘ ٛؼٍٓ" ٚال ٠خُ إػطجء أ ٞػّجْ ،ىٛثء حُ ثٌخؼب١ل
ػٕٗ طلثعت أ ٚػًّٕ١ج .حظلط شلوت ِٛٚ CAEGEoAكؿ٘ٚج أٔٙج ٌٓ حىِ ْٛيتٌٛت ػٓ أ ٞػّجٔجث ِٓ أٛٔ ٞع ىٛثء
وجٔج بّٛصب ثٌمجٔ ْٛأ ٚطل٠غت أ ٚػّٕ١ت بّج ف ٟفٌه ؿ ْٚثٌغظل ثٌؼّجٔجث ثٌؼّٕ١ت بجٌمجبٍ١ت ٌٍخي٠ٛك  ٚثٌّالةّت
ألغلثع ؽجطت ٚثٌخؼـ ٞػٍ ٝأ ٞعمٛق .وّج ال حٛفل شلوت  CAEGEoAؽـِجث ثٌطلف ثٌزجٌذٚ ،بجٌخجٌ ٟال حٛفل أٞ
ػّجٔجث فّ١ج ٠خؼٍك بٙقٖ ثٌؾـِجثٌ .قث فئٔه ِيتٛي ػٓ ِؾجؽل ثىخؾـثِه ٌؾـِجث ؽلف رجٌذ.
 .6ثىخزٕجء ثٌخٍف١جث ثٌغجؿرت أ ٚثٌّخلحبت أ ٚحٍف١جث أؽل ٜبؼٕٙ١جٚ .إٌ ٝثٌغـ ثأللظ ٝثٌّيّٛط بٗ ف ٟثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّؼّٛي بٙج ،فئْ
شلوت  CAEGEoAأِ ٚلؽظٙ١ج أِٛ ٚكؿٙ٠ج ال حمغ ػٍ ُٙ١أؿِٔ ٝيت١ٌٛت ػـ أ ٞحٍف١جث ؽجطت ،أ ٚعجؿرت ،أ ٚػمجب١ت،
ىٛثء ِبجشلة أ ٚغ١ل ِبجشلة أِ ٚخلحبت أً٠ج وجٔج (ٚحؼُ ػٍ ٝىب ً١ثٌّزجي ال ثٌغظل ،ثألػلثك ٚثٌخٍف١جث ثٌٕجحضت ػٓ
ؽيجكة أكبجط أِ ٚؼٍِٛجث ىل٠ت أِ ٚؼٍِٛجث أؽل ،ٜألغلثع حفي١ل ثٌؼًّ ،أ ٚػٓ ثٌضلٚط ثٌشؾظ١ت ،أ ٚفمـثْ ثٌيل٠ت،
أ ٚثٌفشً ف ٟحٍب١ت أِ ٞخطٍبجث ٌٍيّؼت ثٌط١بت أ ٚثٌلػج٠ت ثٌّؼمٌٛت ،أ ٚثإلّ٘جي ،أ ٚأ ٞؽيجكة ؽجطت ِّٙج وجٔج) ٔشأث أٚ
حٕشأ أ ٚحخظً بأٚ ٞىٍ١ت وجٔج بجىخؾـثَ ثٌّٕخش أ ٚػـَ ثٌمـكة ػٍ ٝثىخؾـثِٗ أ ٚأ ٞصنء أِ ٚىِ ِٓ ْٛىٔٛجحٗ ثٌّٕظٛص
ػٍٙ١ج ف٘ ٟقٖ ثالحفجل١ت أ ٚؽـِجث ِخظٍت أ ٚأ ٞؽـِجث ؽلف رجٌذ ،أ ٚأ ٞأِٛك أؽل ٜحٕـكس أ ٚحخظً بأ ٞشلؽ ِٓ
شلٚؽ ثحفجل١ت  ،ALUEعخَ فَ عاىت عذًد أخطاء ،أً حَضيقاث (بَا فَ رىل اإلىَاه) ،أ ٚىٛء ثٌخّز ،ً١أ ٚثٌّيت١ٌٛت
ظغج شلوت
ثٌظجكِت ،أ ٚفيؼ ثٌؼمـ ،أ ٚفيؼ ػّجْ شلوت  CAEGEoAأِ ٚلؽظٙ١ج أِٛ ٚكؿٙ٠جٚ ،أ٠ؼً ج إْ ُٔ ِ
 CAEGEoAأِ ٚلؽظٙ١ج أِٛ ٚكؿٙ٠ج بأٔ٠ ُٙخغٍِّ ْٛيت١ٌٛت ٘قٖ ثٌخٍف١جث ،بغغ ثٌٕظل ػٓ أ ٞإؽفجلجث ف ٟحغم١ك
ثألغلثع ثٌؼلٚك٠ت ٌالحفجل١ت أ ٚأ ٞحؼ٠ٛؼجث ٌٙج.
 .7لٛ١ؿ ثٌّيت١ٌٛتٚ .بغغ ثٌٕظل ػٓ وً ِج ىبك ،فئٔه حخغًّ ثٌّيت١ٌٛت ثٌىجٍِت أِجَ شلوت  Cnytygnػٓ أ ٞحٍف١جث حغـد
ِٓ صجٔبه أل ٞىبب وجْ ،ػّالً ببٕٛؿ ٚشلٚؽ ثحفجل١ت ٚ ALUEأٔه ىخىِ ْٛطجٌبًج بجٌخؼ٠ٛغ ػٓ وً ثٌخٍف١جث ثٌخ ٟال
٠خؼ ٓ١أْ حخؼـ ٜإصّجٌ ٟحٍه ثٌخٍف١جث ِضخّؼت ػالٚة ػٍ ٝحغٍّه ثٌّظلٚفجث ثٌخ٠ ٟخىبـ٘ج ِلؽض  Cnytygnػٓ ثٌّٕخش.
ٚبجإلػجفت إٌ ٝفٌه ،فٍٓ ٠ىِ ْٛلؽظ ٟشلوت  Cnytygnأِٛ ٚكؿٙ٠ج ِيت ٓ١ٌٛػٓ أ ٞحٍف١جث ِٓ أٛٔ ٞع ِّٙج وجٔج.
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 .8ثٌيل٠ت .إْ ِضّٛػت ً ،CAEGEoAاسخخذاً ٍعيٌٍاحيا اىَقخصشة عييل شخصيا ًاإلفصاط عَا ىٌ ٍشحبط
باسخخذاٍل ىيَنخش حغنَو سياست اىسشيت اىخاصت بششمت ً CAEGEoAاىٌَصٌدة عيَ اىشابط اىخاىَ
ً http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/مَا ىٌ ٌٍضظ العقًا في سياست خصٌصيت
 ، Cnytygnقذ حخضَن بعض اىَنخضاث ىٌعت ٍعيٌٍاث ٍنخش حخيظ ىيَسخخذٍين إداسة إعذاداث اىَنخضاث ،بَا رىل عيَ سبيو
اىَزاه ال اىغصش اسخخذاً بياناث االسخخذاً اإلعصائيت اىَضيٌىت فيَا يخعيق باىَعيٌٍاث اىَغذدة ىيشخصيت .أنج حٌافق
عيَ صَع  Cnytygnىبياناحل ًاسخخذاٍيا ًمشفيا ًفقًا إلعذاداث ىٌعت ٍعيٌٍاث اىَنخش اىخي عذدحيا ىيَنخشً ،في عاىت نقو
ٍينيت اىَنخش مَا ىٌ ٌٍضظ في اىقسٌ  ،11فإنل حٌافق عيَ اإلعذاداث اىَغذدة بٌاسطت اىَشخص ىو اىسابق ٍا ىٌ أً عخَ
حقًٌ بإصشاء حغييشاث عيَ اإلعذاداث.
 .9ثٌخؼ٠ٛغ ِٓٚ .ؽالي ثٌّٛثفمت ػٍ ٝثحفجل١ت  ،ALUEفئٔه حٛثفك ػٍ ٝحؼ٠ٛغ ٚحغًّ أ ٜأػلثك حغـد ٌشلوت
 ،Cnytygnأً ٌٍظفييا ،أً ٍذيشييا ،أً ًمالئيا ،أً اىششماث اىخابعت ىيا ،أً اىغاصيت عيَ عق االنخفاع ٍنيا ،أً
ششيل آخش ضذ أٍ حيفياث أً أضشاس ٍباششة أً غيش ٍباششة ،أً عادريت ،أً خاصت ،أً ٍخشحبت أً نٌَرصيت حنشأ ٍن ،أٚ
حخظً بـ ،أ ٚحٕخش ػٓ ثىخؾـثِه ثٌؾجؽب ٌٍبلٔجِش أ ٚأ ٞأِل ٠خظً بجٌّٕخشٚ ،ثٌق٠ ٞؼُ ػٍ ٝىب ً١ثٌّزجي ال ثٌغظل،
ثىخؾـثَ أ ٞؽـِجث ٌطلف رجٌذ.
 .10ثالِخزجي الحفجل١ت ثٌخضجكة ثٌـ١ٌٚت٠ .ؾؼغ ٘قث ثٌبلٔجِش إػجفت إٌ ٝوجفت ثٌب١جٔجث ثٌخمٕ١ت فثث ثٌظٍت ٚثٌخ ٟحُ ؽلعٙج ٌٍخٕنً٠
إػّجالً ٌبٕٛؿ ثحفجل١ت ٌ ALUEمٛثٔٚ ٓ١ػٛثبؾ ثٌللجبت ػٍ ٝثٌظجؿكثث ٚثٌضّجكن ف ٟثٌٛال٠جث ثٌّخغـة ثألِل٠ى١ت
("ٚثٌّشجك إٌٙ١ج ثؽخظجكً ث  )"L.Cوّج ّ٠ىٓ أْ حؾؼغ ٌمٛثٔ ٓ١ثٌظجؿكثث ٚثٌضّجكن ٚثٌمٛثٔ ٓ١ثٌؾجطت بجٌـٚي ثٌخ٠ ٟخُ
فٙ١ج حغّٚ ً١حٕن ً٠ثٌّٕخشٚ .بجإلػجفت إٌ ٝفٌهٚ ،إػّجالً ٌمٛثٔ ٓ١ثٌٛال٠جث ثٌّخغـة ثألِل٠ى١ت ،فئْ ثٌبلٔجِش ٚأ ٞب١جٔجث حمٕ١ت
ِخظٍت بٗ ِٚخجعت ٌٍخٕنٚ ً٠فمًج ٌٙقٖ ثالحفجل١ت ال ّ٠ىٓ ب١ؼٙج أ ٚحأص١ل٘ج أٔ ٚمٍٙج إٌ ٝؿٚي ِغظٛكة ،أ ٚثىخؾـثِٙج بٛثىطت
ِيخؾـَ ٔٙجةِ ٟغظٛك (ٚفمًج ٌّج ِ٘ ٛغـؿ ف ٟأ ٞلجةّت ِٓ لٛثةُ ثٌغىِٛت ف ٟثٌٛال٠جث ثٌّخغـة ثألِل٠ى١تٚ ،ثٌّٛصٛؿة ػٍٝ
ثٌلثبؾ ثٌخجٌ ) vyehnyednesethnwneg/ v/g/gehunhc.ugwuggp://ooo.dv/.deh.te//hewp :ٟأ ٚأِ ٞيخؾـَ
ٔٙجةِ ٟشخلن فٔ ٟشجؽجث حخؼٍك بخضجكة أىٍغت ثٌـِجك ثٌشجًِ ،بّج ف ٟفٌه ػٍ ٝىب ً١ثٌّزجي ال ثٌغظل ،ثألٔشطت ثٌّخظٍت
بخظّٚ ،ُ١حط٠ٛلٚ ،إٔخجس أ ٚثىخؾـثَ ثألىٍغت ثٌٕ٠ٚٛت ،أ ٚثٌّٛثؿ أ ٚثٌّلثفك ،أ ٚثٌّـثفغ ،أ ٚثٌّشلٚػجث ثٌّـػّت ٌٍّـثفغ
أ ٚثألىٍغت ٚإٔه حمل بأٔه ِٛثؽِٓٚ ،مٌٚ ،ُ١يج ؽجػؼج ً أل ٞػٛثبؾ أ ٚلٛ١ؿ عى١ِٛت ف ٟوٛبج ،أ ٚإ٠لثْ ،أ ٚوٛك٠ج
ثٌشّجٌ١ت ،أ ٚثٌيٛؿثْ ،أ ٚىٛك٠ج؛ ٚأٔه ٌيج ِيخؾـ ًِج ٔٙجةً١ج ِغظٛكًث بّٛصب ثٌمجٔ ْٛثألِل٠ىٌٍ ٟللجبت ػٍ ٝثٌظجؿكثث؛ ٚأٔه
غ١ل ِشخلن ف ٟأ ٞأٔشطت ؽجطت بجىخٕيجػ ثٌبلثِشٚ .بجإلػجفت إٌ ٝفٌه ،فئٔه حمل أٔه ٌٓ حم َٛبخٕن ً٠أ ٚحغّ ً١أ ٚحظـ٠ل أٚ
إػجؿة حظـ٠ل ثٌبلٔجِش أ ٚأ ٞب١جٔجث حمٕ١ت ِخظٍت بٗ بظٛكة ِبجشلة أ ٚغ١ل ِبجشلة أل ِٓ ٞثٌـٚي ثٌّقوٛكة أػالٖ ،أٌّٛ ٚثؽٕ،ٟ
أٌ ٚغجٍِ ٟصٕي١جث ،أٌ ٚمجؽٕ ٟثٌـٚي ثألؽل ،ٜأ ٚألِ ٞيخؾـَ ٔٙجةِ ٟغظٛك أٌّ ٚظٍغت أِ ٞيخؾـَ ٔٙجةِ ٟغظٛك.
 .11ػجَ .حغىُ ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّؼّٛي بٙج فٚ ٟال٠ت وجٌ١فٛكٔ١ج بٕٛؿ ثحفجل١ت ِ ALUEج ب ٓ١ثٌّلؽض ٚشلوت  Cnytygnؿّٔٚج أؿٔٝ
ث٘خّجَ بجؽخالف ِبجؿا ثٌمٛثٔ .ٓ١حّزً ِ ALUEضًّ ثالحفجق ب ٓ١شلوت ٚ Cnytygnبٕ١ه فّ١ج ٠خؼٍك بجٌّٕخش ٚحغىُ
ثىخؾـثِه ٌٍّٕخش وّج حبطً أ ٞثحفجق ىجبك حُ إبلثِٗ بٕ١ه ٚب ٓ١شلوت  Cnytygnفّ١ج ٠خؼٍك بّٛػٛع ٘قٖ ثالحفجل١ت .إفث
ٚصـث ِغىّت فثث ثؽخظجص لؼجة ٟأْ أعـ شلٚؽ ٘قٖ ثالحفجل١ت ٠ ALUEخؼجكع ِغ ثٌمجٔ٠ ،ْٛخؼ ٓ١حغ١١ل ٘قث ثٌشلؽ
ٚحفي١لٖ بّج ٠غمك أ٘ـثف ثٌشلؽ ثألطٍ ٟػٍ ٝثٌٕغ ٛثألِزً إٌ ٝألظِ ٝـ٠ ٜيّظ بٗ ثٌمجٔٚ ْٛحظً ىجةل شلٚؽ ٘قٖ
ثالحفجل١ت  ALUEىجك٠ت ثٌّفؼٛي٠ .خُ حٛف١ل ثٌّٕخش ٚأ ٞب١جٔجث فٕ١ت ِلحبطت بٗ بّٛصب عمٛق ِم١ـة٠ .ؾؼغ ثىخؾـثَ
عىِٛت ثٌٛال٠جث ثٌّخغـةٚ ،حؼؼ١فٙج ٚإفظجعٙج ٌٍمٛ١ؿ ثٌخٚ ٟكؿ فول٘ج ٚحغـ٠ـ٘ج ف ٟثٌفملة (س) (ِٓ )vvv( )1
( DFARS 252.227-2013ثٌغمٛق ف ٟثٌب١جٔجث ثٌخمٕ١تِٕٚ ،خضجث ثٌغجىب) أ ٚثٌفملثث ثٌفلػ١ت (س) ()2( ٚ )1
ِٓ ِٕ( 48 CFR 52.227-19خش ثٌغجىب ثٌخضجك - ٞثٌغمٛق ثٌّغظٛكة) ،عيب ثٌّؼّٛي بٗ .شلوت ٟ٘ Cnytygn
ثٌشلوت ثٌّظٕؼت .فال ٠ضٛم ٌه ٔمً ٍِى١ت أ ٚثٌخٕجمي ػٓ ثحفجل١ت ٘ ALUEقٖ أ ٚأ ٞعمٛق ِّٕٛعت بّٛصبٙج فّ١ج ػـث
إصلثء ٔمً ٍِى١ت ٌّلة ٚثعـة ٚبظٛكة ؿثةّت ٌٙقٖ ثالحفجل١ت ٚ ALUEثٌبلٔجِش إٌِ ٝيخؾـَ ٔٙجة ٟآؽل شل٠طت ( )vػـَ
ثالعخفجظ بأٔ ٞيؼ ِٓ ثٌبلٔجِش ٚثٌضٙجم ٚثٌٛىجةؾ ٚثٌّٛثؿ ثٌّطبٛػت ٚثٌخغـ٠زجث (إْ ٚصـث) ٘ٚقٖ ثالحفجل١ت ،ALUE
ِٛ )vv(ٚثفمت ثٌّيخؾـَ ثٌٕٙجة ٟثٌمجةُ بجىخالَ ٘قٖ ثالحفجل١ت ٚثٌبلٔجِش ػٍ ٝوجفت بٕٛؿ ٚ ALUEفٌه لبً ٔمً ثٌٍّى١ت٠ٚ .بطً
أ ٞحٕجمي حُ ثإللـثَ ػٍ ٗ١بّج ٠ؾجٌف ٘قث ثٌميُ .حؼـ ٚ Cnytygnشؼجك ٚ Cnytygnأىّجء ٚشؼجكثث  Cnytygnثألؽلٜ
ػالِجث حضجك٠ت ِيضٍت ٌشلوت .Cnytygn
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