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ــ ي فيرس ـــدبـ  خطـــــة  ــ ـرداد النقــــالستـت لـ  ديـ

 األحكـــام والشـــروط 

 

 . اقذهايرر  يلسررد رل داقرالسرريري  "  يلسررد رل دداررب ري سررئ إيررل ادب و "  اقلترر  حررلي ب اقلتررلئ االنديررل    االسررد داد اقديرردى   رر  يُعرر   •

 رب ر    سم دسجيل رب دل يخ الحق. احيهاقادك يحدفظ  إال أ   "ال ييدضب اقدسجيل أ" درع  س"م خلص و 

 

داررب  األحرررلم "اقشرر "قو حررلي ب اقلترر  إيررل ادبو ل رررب هررذ دم  اسرردخداي يرر السررد داد اقديرردى حي يررل حررلي ب اقلتررلئ انديررل  ا  اررل   دشرريل •

 .اقرالسيري  "/أ" يلسد رل د اقذهاي ري سئ يلسد رل د 

 

 ق حص"ل     اسد داد ديدى يع ي ا ل  األحرلم "اقش "ق اقيل   . يؤهالا  حليل اقاقلت   ير" 

 

أ   األحرررلم "اقشرر "ق اقي"ضررح  رررب هررذا "ي جرر  أخررذ اقع ررم ددقاررق األحرررلم "اقشرر "ق اقدلقيرر    رر  ا دررليل داررب ري سررئ قالسررد داد اقديرردى. 

اقد"تيررع أ"  "يشررر ل"يجررق ت ا د ررل الةضررلر  إقي ررل.  اقعليرر  اقلتررلئ انديررل  داررب ري سررئيدجرر أ يرر  األحرررلم "اقشرر "ق ال  اجرر  ا  دشررر لاقيسررددد 

د  رب هذا اقيسددد.ق تا"الا  اقلت  انديل  داب ري سئدفعيل "/أ" اسدخدام   جييع األحرلم "اقش "ق اقيدضي 

 

 تعريـــف المصطلحــات:أ. 

شرر "ق اقرررب  ص قررهاقيعدرر  اقيخصرر   اي"جررق هررذ  اق" ييرر دع يرر    د قررهقررم يرر اقرر"ا د  أددررل  "رررب األحرررلم "اقشرر "ق إقيرره  يشررل  يصررق  يررر"  ألى  

 اق غ  اقع اي (. – 2.0اقدسخ   – 2022)را اي   ادك أا"ظاب األ"ل ش.م.ع.ي  االنديل   اق نيسي  قاقلتلئ

 

اقررذى ييد يرره اقادررك إقرر  حررلي ب اقرر"ال  يرلررر ئ اقديرردى اقخررلص ااالسررد داد إقرر  ا دررليل  اقا دليل/قالسررد داد اقديرردى ا دررليل داررب ري سررئيشرري   •

 اقلتلد م االنديلدي .  ا"اسق  ي يلئ اقش ا  القدج ن       ق ره اقيؤه ي  اقاقلتلئ

 

جييررع اقيعررليالئ اقيؤه  رر    رر  اسررد داد ديرردى  رر   اي لارر  اقحصرر"ل   يرره قحليررل اقاقلترر  اقررذى يحررق اقيا رر عدررب ي  االسررد داد اقديرردى يا رر   •

 حسايل يحد د  اقادك ي  "تئ آلخ . اقعلند  قهاقلتلئ انديل  داب ري سئ اقيؤه    

 اةيل ائ اقع اي  اقيدحد . داخليؤه    ددم  القدج ن  عدب أى   ي يلئ إدفلق   ياةدفلق اقيح ب  •

 

 اقيدحد  اأى   ي   غي  اقد هم اةيل ادب.يؤه    ددم  خل ج اةيل ائ اقع اي  القدج ن  عدب أى   ي يلئ إدفلق لق اقد"قب  ي اةدف •

 

 ميــزة االستــرداد النقــدي ب.

 قالسررد داد اقديرردىاقلترر  انديررل   إج اؤهررل   رر دم  اقدررب يرر يعررليالئ اق اي"جررق يسرردحي شرررل ديرردى   رر  "ال  االسررد داد اقديرردى هرر" يرلرررأ   •

 يؤه    ي  "تئ آلخ .    أد ل اقادك   "يصد ف ل

 

 ي  "تئ آلخ . اقيق ي م "اقدفيلئ "اجا  اقدقايق     اقا دليل ادل ا     س قده اقديدي ي  "اق س دغيي ر   "/أ" يج"  ق ادك  •
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إقرر  يُيررد  القررد هم اةيررل ادب ييلاررل يا رر  ديرردى ريررق  قالسررد داد حسررلق اقلترر  حليررل اقاقلترر  تررلاالا  رررب اقيدرر ارماالسررد داد اقديرردى  يا رر يررر"   •

. قرر  يرردم  إصرردا  شرريك أ" يا رر  ديرردى يرر  تاررل اقادررك اقييررد م يرر  تا رره السررد دادق ررق اقاقلتدرره ادررل ا   رر   لداندررا   تيرردحليررل اقاقلترر  يرر  خررالل 

 رج   ي  اقا دليل.

 

 األهليـــــةج. 

سررل ي  اقيفعرر"ل اقلتدرره االنديلديرر  "اجارر  اقدقايررق د اقديرردىو يداغررب أ  دررر"  ا دررليل داررب ري سررئ قالسررد دا يرر حليررل اقاقلترر   قرررب يسرردفيد •

 اقادك ي  "تئ آلخ و ايل رب ذقك: اقيعي"ل ا ل قدى يعليي  قسجل  انديلدب جيد "ريلا  "قدي ل

 

 قحليرل اقاقلت  صلد  أى  اقلت /اقلتلئ أسلسي  "إضلري   •

 قدى اقادكو ايل رب ذقك اقي " . األخ ى اقيد"ر  جييرع اقخديرلئ  •

 

 حليل اقلت  يعي  .قاالسد داد اقديدى  اقحص"ل    أه ي  اقذى دخضع قه  اقيا   األدد يحد د اقادك  •

 

 د"ع اقاقلتلئ خالل ش   يعي  . حسق تد يدغي   د ارم االسد داد اقديدى ي  اقيا   اقيدفق   •

شرر ا  اق  ي يررلئ   رر أ  يررر"  يررؤهالا ق حصرر"ل   رر  اسررد داد ديرردى ليل داررب ري سررئ قالسررد داد اقديرردى ا درر حليررل اقاقلترر  يرر  خررالل  ير  ديرر  •

 إذا رلدررئيعلي رر  اسررد داد ديرردى يؤه رر   ددررد ج دحررئ  اررل  يعلي رر  يعي درر  أد ررل  دعدارر قرر   القدج نرر  اقدررب دررم  ددفيررذهل. "قررر يعررليالئ اق"

  دديج  قيل ي ب:يسدحي  

 

 جييرع/أى  ي   سرر"م اقغ ايررلئ  .1

 و  سر"م اقدجديرداق سر"م اقسد"ير و  س"م اقعض"ير  .2

 األ صد دح"يرل  .3

 اق لد  اقي    ا  .4

 ( القيلن 0صف  )دسار  رلنرد  اشيرك  ددا"ل .5

ق  إق اق دج نر   يعليالئ اق .6  ( القيلن 0صف  )دسا  رلند  ا  خق  ش ا  س     يح" 

 دسجيرل رب خق  ش ا  س     اقم " س .7

  "  خررديلئ حر"ييرر   حسررايل هررب يحررد د  يرر  "يددفعرررررلئ خررديلئأد ررل   دررم  دع يف ررل   رر اي"جررق رنررلئ  ي يررلئ إدفررلق القدج نرر   .8

 ري ا/يلسد رل دتال 

 اقص اررر   اي"ئددم  رب  اقدب  يعليرالئاق .9

 اقدي"يررل   سرر"م . 10
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 ديدي  اقشاه ديدير  "اقيعليرالئ  اق . 11

 دم  إقغلؤهل ي  تال اقدجرل  اقيعليرالئ اقدب ي . 12

    ادل ا     ديدي   اقخلص.غي  يؤه   اي لا  يعليالئاقدفيلئ األخ ى اقدب يف ض ل اقادك "/أ" يحد دهل جييع/أى  ي  اق س"م " .13

 

 اقش  ى ريل ي ررب: اقحد  األدد  ةدفلتهاالسد داد اقديدىو يداغب أ  ير"   قد ارم قرب ير"  حليل اقاقلت  يؤهالا  •

 

 د هم إيل ادب 500 – اقرالسيري  يلسد رل داقلت   .1

د هررم إيررل ادب  –إيررل ادب د داد اقديرردىو اقلترر  داررب ري سررئ قالسرر اقلترر  داررب ري سررئ قالسررد داد اقديرردىو اقلترر  داررب ري سررئ ديدررلدي"م  .2

 ( "احد1)

 د هم إيل ادب  1,000 – اقذهاي  اقلت  داب ري سئ يلسد رل د .3

 

 تراكــم المبالـغ النقديــة -د

 آلخ .خقق اقد "يجي  اقدب يع ض ل اقادك ي  "تئ  يصا  حليل اقاقلت  يؤه الا قالسد داد اقديدى "ريلا ق •

 

 . ه  القدج ن  ددم  تال دل يخ دسجيأى   ي ي / ي يلئ ش اداداا ديديال    حليل اقاقلت  اسد يسدحق ال  .1

اقلترر  أ" اسرردخدايه اررلقد اي  اق  رر   هيرر  تا رر االسررد داد اقديرردى اقيدرر ارم  قحليررل اقاقلترر  أ  ييرر"م رررب "تررئ االسررد داد اجيررعال يجرر"   .2

  رر   اقادررك اررذقك يخقرر أ" دح"ي رره إقرر  أى  اقلترر  أ"  ييررل رخرر  رررب ا دررليل اقرر"ال  يررل قررم  األخرر ى اقلتلدرره  رر  االسررد داد اقديرردى يررع 

  ."جه اقدحديد

سررد داد اقديرردى هرر"  اررل   اقيررلد"  أ" اخررال  ذقررك إقرر  أى  شررخص أ" ريررل  رخرر . "اال احرررمال يررر"  االسررد داد اقديرردى تررلاالا ق دح"يررل  .3

ييررر  دح"ي رره إقرر  أى    صرريد "ال ق حجرر ؛ "هرر" قرريي  صرريد حسررلق تلاررل اقخررلص ادررل ا   رر  ديرردي  اقادررك يا رر  يسرردحق اقرردرع رر  

 شخص أ" ريل  رخ .

ل قحسررلق اقاقلترر   دانرر  صرريد اسررد داد  ريررق   رر  شرررل ؛ "يجرر"  اسررد داد السررد داد اقديرردى اقيدرر ارم تييرر  يلقيرر   دررد يررر"  ق .4 يسررج 

 .األسلسي 

 

 رب دعديل "دغيي  يسد"يلئ االسد داد اقديدى رب أى  "تئ رل . احيهيحدفظ اقادك  •

 

  "  اقلترر  داررب اقرالسرريري  اقلتررلئ  يلسررد رل د اقررذى ييررر  أ  يحصررل   يرره حررلي "األتصرر  قالسررد داد اقديرردى  أ  يدجررل"  اقحررد   ال يجرر"  •

إيرررل ادب  "  دارررب ري سرررئ اد اقديررردى  "  اقلتررر  دارررب ري سرررئ  اقلتررر  دارررب ري سرررئ ديدرررلدي"م قالسرررد د ري سرررئ قالسرررد داد اقديررردى  "

 د هم إيل ادب. 1,000 يا     خالل ش   يعي  اقذهاي  يلسد رل د
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ديدرررلدي"م  / دارررب ري سرررئ قالسرررد داد اقديررردىاقلتررلئ  "يدجرررل"  اقحرررد  األتصررر  قالسرررد داد اقديرردى اقرررذى ييرررر  أ  يردسررراه حرررلي  ال يجرر"  أ  •

لاالسررد داد اقديرردى اقيردسررق   رر  رررال اقفندرري  "يررر"  د هررم إيررل ادبو  200اققعررلم "اقد ريرره خررالل شرر   يعرري   يا رر   شرر ا  يرر اليرر     يعررا

 د هم إيل ادب رب اقش  . 1,000يا   ا اقش  ى السد داد اقديدىيشي"الا "خلضعال ق حد  األتص  ق

 

قرردى إج اؤهررل دم  اد اقديرردى ريررق   رر  يعررليالئ اقلتررلئ داررب ري سررئ قالسررد داد اقديرردى/ديدلدي"م اليرر  اقدررب يرر % قالسررد د5دسررا   ددقاررق •

 .اقسيديل( د" د ريه )ايل رب ذقك اقيقل م "اق رب رن   يلسد رل د  ي  تالاقيصدفي  دجل  اق

 

ل اقادك اقيسؤ"قي   •  . ي  رن  اقدلج  اقيالنملي   دحئ ييد اقيعدُ قم  إذاال يدحي 

 

 .األسلسي حليل اقلت  إضلري  رب حسلق حليل اقاقلت   اقذى يرساهاالسد داد اقديدى  يدم  دسجيل •

 

 االستـرداد النقـدي على المعامـالت الدوليـــة  -هـ

حسررايل يحررد د  اقادررك يرر  "تررئ إلدفررلق اقشرر  ى ق اقحررد  األددرر ايعررليي  يرر  اقدررب دفررب ق اقلترر    رر  اقيعررليالئ اقد"قيُيررد  االسررد داد اقديرردى قحليررل  •

صررد"  اقفررلد"   شرر    رر   اقلترر  االنديررل رشرر  حسررلق  اقيسررج   ررربآلخرر . "يرردم  احدسررلق يرلرررأ  االسررد داد اقديرردى اسررددلداا إقرر  اقيعررليالئ 

 يعي  .اق

 

ه إقرر  حررلي ب  "يالشرر دهدقاييرره اقدا يرر  ا رر  ديرردي   اقخررلصو "يرردم  ييررد  اقادررك أيضررلا اسررد داداا ديررديلا إضررلريلا ادررل ا   • اي"جررق إخقررل  يسرراق ي"جرر 

 ادصلل ييا"ق  يي   هل اقادك ي  "تئ آلخ . "سلنلاقاقلتلئ ا"اسق  

 

داررررب ري سررررئ: اةقرد "دررررب قررررر ي"تررررع اقألحرررررلم "اقشرررر "ق   رررر  ق ئأ" دعررررديال"/ لئددييحرررر  ئوداررررديال ائويرررردم  دشرررر  أى  دغييرررر  •

www.dubaifirst.com/cashback س"د "دحل  يحل  األحرلم "اقش "ق اقسلاي  اقدب دم  دا ي  حليل اقاقلت  ا ل."د 

 

ررررب أى  "ترررئ خرررالل  سرررل ي  اقيفعررر"ل  "ضرررلا  www.dubaifirst.com/cashbackاقي"ترررع اةقرد "درررب    ررر اقعررر "  اقيد جررر   دعداررر  •

 حصرر"ل   رر  تلنيرر  يحد  رر  اجييررع اقعرر " و   رر  اقعيررال   يررل   "ق وتررد دسرردي   هررذ  اقعرر "  اررلقدغيي  خررالل ردرر   اقعرر  . ردرر   اقعرر  

قرر  يررر"  اقادررك ي  يررلا ادقايررق أى  شررأ  اقحصرر"ل   رر  اقي ايررل ذائ اقصرر  . ترر ا  اتاررل ادخررلذ  www.dubaifirst.comاقي"تررع اةقرد "دررب 

 ي"ج"داا     اقي"تع اةقرد "دب.ايل رب حلل قم يعد اقع   خصم/ي 

 

 

 االستــــرداد -و

 السد داد اقديدى.ق ير"  يؤهالا د هم إيل ادب رب أى  "تئ قرب  100 ال ييل    ديدى اد اسد ديا   أ  يسدحق  حليل اقاقلت  يداغب ق •

 

http://www.dubaifirst.com/cashback
http://www.dubaifirst.com/cashback
http://www.dubaifirst.com/
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ديررديم ق ررق  ارر  اقخررديلئ اقيصرر ري  اق لدفيرر    رر  ق يررقاالسررد داد اقديرردى رررب أى  "تررئ رررل   اقحصرر"ل   رر  يا رر قحليررل اقاقلترر   يجرر"  •

(8888 506 9714+). 

 

 100 يا رر  ال ييررل   رر  اسررد داد ديرردى. "قررر و يداغررب   رر  حليررل اقاقلترر  أ  يحرر"    رر اسررد داد  اي لارر  يحررد د اقادررك يا غررلا يعيدررلا ييررر   قرر  •

 الحق قه. اسد داد"قب "أى  األ قالسد دادد هم إيل ادب رب حييا  االسد داد اقديدى اقعلند  قه قيدأهل 

 

ل االسد داد اقديدى رب حسلق اقاقلت  األسلسي  ضي   •  أيلم  يل ي  اسدالم ق ق االسدادال ي  حليل اقاقلت  األسلسي . 10يُسج 

 

داررب ري سررئ انديررل  االسررد داد اقديرردى اقيدرر ارم رررب حسررلق اقلترر   يا رر يرر   لد يلنيررا  يا رر  االسررد داد اقديرردىو يرردم  خصررم  صرريد االسررد داد دررد  •

 قحليل اقاقلت . اقعلند

 

هررذ   سررداديرردم   إقرر  حليررل اقاقلترر . "قررر يرر  تاررل اقادررك دررم  سرردادهل درعرر   اي لارر  اقحصرر"ل   ي ررلدم  يرر دعدارر  جييررع ديررلق االسررد داد اقديرردى اقدررب  •

ق ذقررك اررأى ق ييرر  شرر "قو اقادررك "ريررلا ق ررذ  األحرررلم "اق ييديررهرجرر   يرر  ا دررليل االسررد داد اقديرردى اقررذى  لاقدرعرر  حصرر يا  اقد ايررلا أ"  "قرر  ي درر 

 يسؤ"قي  يلقي       لدق اقادك رب هذا اقشأ .

 

يرر  ل حليررل اقاقلترر و ريررل "ألى  اقيق رر"ق يرر  تارر  االسررد داداالسررد داد اقديرردى قي"اريرر  اقادررك   رر   السرردالم يا رر يخضررع أى  ق ررق يرردم  ديدييرره  •

 االسد داد اقديدى. يا     اقدب يقاي ل اقادك  أحرلم "ش "ق داب ري سئ قالسد داد اقديدى تي"د  

 

 .يسدحي  دد ديدييه "ق  يدم  اقدير  ي  إ لد  دح"ي ه يجد داا إق  ديلق اسد داد ديدى  اسد دادق  يدير  حليل اقاقلت  ي  إقغل  أى  ق ق  •

 

قحليررل  يجرر" ال  حيدنررذ  شرر   يعرري  و خررالل ل اقدررب يرردص    ي ررل اقادررك رييررل يدع ررق ايعررليالئ يرر قدأهحليررل اقاقلترر  يعررليي  اددقاررق   رر  قررم  إذا •

 اقش  .ذقك ديدى رييل يدع ق ااقسد داد الالاقاقلت  أ  يقلقق 

 اقيؤه ل اقخلص احليل اقاقلترر : قحليل اقاقلت  رب حلل رل  حسلق اقلت  االنديل  اقيسدحق يا   االسد داد اقديدى اقيد ارميدم  إقغل   •

 

 تد دررم  إغالترره؛ .1

 ؛ب  أى اقادك سجل  انديلدرب جيرردقم ير  قديه ر .2

 رب حلل "رل  حليل اقاقلت  .3

 ؛ أ""اقش "ق اقعلي  قاقلت  انديل  داب ري سئألحرلم ادد لك ا .4

 السد داد اقديدى.ا يا  رب ديدي  اقادك اقخلص إقغل   لتد يددل  د  أخ ى خلق أى   .5

 

تلنيرر  يعررليي   إضررلر  أ" دعررديل أ" إقغررل يجرر"  ق ادررك ادررل ا   رر  ديرردي   اقخررلص "د"  اقحلجرر  قد"جيرره إخقررل  يسرراق إقرر  حليررل اقاقلترر و  •

 ."تقعيال "يعدا  ذقك د لنيال األه ي 
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االسررد داد اقديرردى اقيدرر ارم اقحصرر"ل   رر  "يداغررب شرر  اا ا داررل اا يرر  دررل يخ اسرردحيلته.  24قيررد    اقيدرر ارم دسرر ى صررالحي  االسررد داد اقديرردى •

و ددد ررب صررالحي  االسررد داد اقديرردى القحصرر"ل   يرره. "رررب حررلل قررم ييررم حليررل اقاقلترر  اسرردحيلتهشرر  اا يرر   24خررالل أ"ل  اقدحرر"  رر  هررذا 

 .د ك األي"ال رب اسدعلد  احيه"يحدفظ اقادك  ذقك اق"تئاقيد ارم حد  

 

حليررل  اقررذى اسرردفلد) يعرري   رررلد"  صررد"  شرر    رر   ديرردى رررب رشرر  اقحسررلق  رر  شرررل اسررد داد  اقيسررد ي /اقيسدحي اقياررلق   يداغررب دسررجيل •

 ي  ا دليل االسد داد اقديدى(خالقه اقاقلت  

 

دايا رر  ك إ الدررلا تلقعررلا رييررل يدع ررق درررلد  "سررجالئ اقادرر  دشررر ل • ل "اقيييرر  ل االسررد داد اقديرردى اقيسررج  قحسررلق اقلترر  داررب ري سررئ اقعلنررد   داندررا

 قحليل اقاقلت .

 

اقلتدرررره اقديرررردى اقيدرررر ارم   رررر   اسررررد داد اقيا رررر لم حليررررل اقاقلترررر  األسلسرررري  اررررةغالق حسررررلق اقاقلترررر  ق" ررررلاو يجرررر"  رررررب حررررلل ترررر  •

د يلنيررررلا  سرررر"  ددد ررررب صررررالحي  االسررررد داد اقديرررردىخقيررررلاو "إال  ذقرررركق ررررق و يررررع ي ا ررررل  اةغررررالقيرررر  يرررر"م  30 ضرررري  ي  رررر 

ررررب حرررلل حجرررق اقاقلتررر   .ايعداررر  االسرررد داد اقديررردى ارلي ررره ُيصرررلد  ا  اا. "ررررب حرررلل إقغرررل  اقاقلتررر  ألى  سررراق رخررر و صرررلد  "يعداررر  يُ 

 اقخررررلص اقادرررركادررررل ا   رررر  ديرررردي  يجرررر"  "قررررر   ااقيدرررر ارم يصررررلد ا و يعدارررر  االسررررد داد اقديرررردى ع يي ررررل ألى  سرررراق ي يررررل رررررل أ" د

 .إ لدده إق  حلقده األص ي 

"اقييررد اقرردان  "اقييررد اقيرردي  "اة ررلد  إقرر  اقحلقرر  األصرر ي  اخصرر"ص  "اقيصررلد   "اةقغررل  اقيررد  حدسررلق "اديضررل االاقادررك اشررأ   ترر ا يررر"   •

 قاقلت .لا "ي  يلا قحليل ايقعد لنيلا "تاالسد داد اقديدى 

 

 حيرر  يرر  أخرر ى ييل  رر  قررهقالسررد داد اقديرردى ايرلرررأ   يا رر سررحق أ" اسرردادال أى   د"جيرره إخقررل  يسرراق قحليررل اقاقلترر  يجرر"  ق ادررك د"  •

 .د ل أ" قايعد لتيي

 

 الهاتفيـــة عليمــاتقبــول الت -ز

هلدفيرر  يرر  شررخص يعرر     رر  دفسرره  يرلقيرر اقادررك  ريرره د يرر ي رررب أى "تررئ اقييديرر   ارر  اق ررلد  لئق ارر اقيررل اقاقلترر  اقادررك ايارر"ل حل يفرر"   •

 ق ي  اق "ي .ررر    أسن   اقدحيي  اةجلا  ادجلح  "يدير   أده حليل اقاقلت ا

 

لدررررلئ اقشخصرررري  اقدررررب يق ا ررررل يدرررر"ري  اقا  رررر  ق يررررقي"اررررق حليررررل اقاقلترررر    رررر  أ   دأريررررد اقيدصررررل   رررر  ه"يرررر  حليررررل اقاقلترررر   •

 ده.دع ييل"اقعيررل ادل ا     يرر  اقيدصل لا ق ادك قدحديد ه"يعدا  إ الدلا رلري اقادك

 

ي"ارررق حليررل اقاقلترر  اي"جارره   رر  تيررلم اقادررك دسررجيل اقيخررلا ائ اق لدفيرر  اقيررذر"   "يياررل اقدسررجيالئ اقيررذر"   اي لارر  دقيررل أيررلم اقيحريرر   •

 أ" رب أى  إج ا ائ تلد"دي  رييل يدع ق اا دليل االسد داد اقديدى.
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ل  يرر  اةدد دررئ أ" االسرردجلا  اقصرر"دي  اقدفشررار  "/أ" اقق اررلئ اي"جررق خقررلق أ"   رر   ع ييررلئيارر"ل اقدييرر"م حليررل اقاقلترر  ادفرر"ي  اقادررك ا •

 ق ادك ي  "تئ إق  رخ ."ييا"ق   يع     د لأ" أى  تدل  أخ ى  أ" اق سلنل اقدصي  اقيصي  

 

 ي  اا دليل االسد داد اقديدى د لني  "ي  ي .ي"ارق حليل اقاقلت      أ   سجالئ اقادك اقيدع  • 

 

 استثنــاءات عامــــــة -ح

ا ق د"ايررل اقحسررد  "أى   ي يرر  احديررلل أ" درر ا دررليل االسررد داد اقديرردى اقي إدا  دم  درر  • ق ا دررليل تررد يدرردل  إسررل  اسدخدام/ سرر" "ر  قحليررل اقاقلترر  "ريررل

رررب إقغررل   هحيرر . "يحرردفظ اقادررك ايل اقيررذر" االسررد داد اقديرردى اقيسرردحق أ" إسرريلق حررق  حليررل اقلترر  يعرري   رررب اقا دررل رليررلإاقررلل  ل د رر 

  ا دليل اقيذر"  أ ال .احديلل أ" إسل   اسدخدام قأى   حد" احديلل اقاقلت  رب حلل 

 

اقلتررلئ قذا اقا دررليل يريررالا قألحرررلم "اقشرر "ق اقعليرر  اقيلنيرر  إضررلربو "يررر"  هرر  االسررد داد اقديرردى اي لارر  ا دررليل يرلررر ئ ا دررليل درر"ري يرردم   •

درر اع رييررل يدع ررق اا دررليل االسررد داد اقديرردى "األحرررلم "اقشرر "ق اقعليرر  اقدررب دحرررم اسرردخدام اقلترر  داررب  دشرر" داررب ري سررئ. "رررب حررلل انديررل  

 . اقسيلد  قألحرلم "اقش "ق اقعلي  اقيذرر"  حيدنذ   ري سئو در" 

 

أ صررد   يد دررق   ي ررلأى قررم يرردم  إقغلؤهررل أ" إد لؤهررل( "جل يرر  )أى ال ) رع لقرر حليررل اقاقلترر  ق يداغررب أ  دررر"  جييررع حسررلالئ اقاقلتررلئ اقعلنررد  •

ياررلق  يدررأخ   اقسررداد   رر  أى  يرر   حيلقدع يق/اسررد/حظ االسررد داد اقديرردى. "رررب حررلل  ق حصرر"ل   رر دررر"  يؤه  رر   يسرردحي  سررلايلا(؛ قرررب

 ررذ  األحرررلم "اقشرر "قو يحرردفظ اقادررك قك حليررل اقاقلترر  لحليررل اقاقلترر  ألى  أسررالق ي يررل رلدررئ أ" رررب حررلل ادد رر  حسررلالئ اقاقلتررلئ اقعلنررد 

 االسد داد اقديدى اقيد ارم ادل ا     ديدي   اقخلص. رليل إاقلليل االسد داد اقديدى أ" إقغل  "رب دع يق ا دل احيه

 

 اقدرررب يرردم  ددفيررذهل ررررب يعررليالئ قدجل يرر  أ"  قي ا"قرر  األ يررلل أ" ألغررر ا يخص صررر  اقيعررليالئ  ال ددرر"ر  دسرر يالئ االسرررد داد اقديرردى ق •

ل اقادررك غيرر  يالنيرر  يرر  "تررئ آلخرر . أ" ج نرربو أ" أى  يعررليالئ أخرر ى يعدا هرر  رليررلاشرررل  سرر"ا  حليررل اقاقلترر ق اقيي "ررر يؤسسررلئ اق

ل إقرر  ريرردا  أه يرر  رررب اسرردعلد   هحيرر و "يحرردفظ اقادررك اييرر   االسررد داد اقديرردىقالسرردفلد  يرر   صررلحق اقاقلترر  دررؤدى أى يرر  د ررك اقيعررليالئ د يلنيررا

 رب اقيعليالئ اقيذر"  . قيشل ردهاألي"ال اقدب حصل   ي ل حليل اقاقلت  دديج  

 

رشرر  اقحسررلق اقشرر  ى قحليررل اقاقلترر  )"يررر"  قر يرر   رررب ه ييرردم  دسررج  دررديليعررليالئ ريررق قدديجرر   اقيسرردحقاقديرردى  اقيا رر  اسررد داديجرر"   •

ص ق ررل "ال  أيديررل " دئ اسررد داد يقلقارر  ضررد  اقادررك رييررل  رررب ديررديميد  أى  حررق قحليررل اقاقلترر  إق  درر"ري /ذاد ررلدررؤدى احررد  اقيعدرر  اقيخصرر 

 .(القيصق   اقيذر" يدع ق 

 

اع ضرر ل يرر  "تررئ سررلايال أ" تررلم اقادررك  يع ضرر لتررد يرلررر ئ/اق"ال  اقدررب خقررق اق ييرر   االسررد داد اقديرردى اررأى  يرر  يالدق /ييليضرر  يجرر" ال  •

 .آلخ 
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 اةد ررل حليررل اقاقلترر  اررأى  ق ييرر  ي يررل رلدررئو  يسررؤ"قي    رر يحررق ق ادررك "يايرر  صررلحق حررق رررب أ  ييرر"م رررب أى  "تررئ رررل  "د"  أى   •

هررذ  ي"ضررح  رررب أحرررلم "شرر "ق أى   أ" إقغررل دغييرر  أ" إضررلر  دغييرر  يدلرعرره أ" يي ادررهو "/أ" إقغلنرره "/أ" ا دررليل االسررد داد اقديرردى "/أ" 

و "/أ" ق ييررر  قصرررالحيدهد"د  يديررر  أى  حررر االسرررد داد اقديررردى "تييررر   دحديرررد أ" و "/أ" دعرررديلاق" ييررر و "/أ" سرررحق أ" دغييررر  اقيشرررل ري  ريررره

 .اقيد ارم سلايال االسد داد اقديدى يا   ي  شأده دخفي رل  أى  ي  د ك األرعلل  حد  "ق" اسداليه

 

 ق دح"يل إق  أى  شخص أ" ريل  رخ . يا   االسد داد اقديدى تلاالا ر"  ق  ي •

 

 تحديـــد المسؤوليــــة -ط

لقرر   • ( ا دررليل االسررد داد اقديرردى أ" يشررل ر  حليررل 1يدع ررق اررر ) رييررل أ" غيرر  يالشرر   رر  أ"أى يسررؤ"قي  دلشررن  اشرررل يالشرر  اقادررك  يدحيرر 

اقادررك رررب إدا   ا دررليل االسررد داد اقديرردى أ" دعررديل هررذ   يرر  تاررلأ" دررأخي  أ" ترر ا   دخ رر  ( أى  2اقاقلترر  رررب ا دررليل االسررد داد اقديرردى؛ )

ح ارره قاقلترر  3االسررد داد اقديرردى ) اسرردالم يا رر قحليررل اقاقلترر  اي"جارره  يجرر" اقررذى األحرررلم "اقشرر "ق أ" األسررلي  ( االسرردخدام غيرر  اقيصرر  

  أ" يقلقا  اشأ  ا دليل االسد داد اقديدى. إرلد ( أى      أ" دع  د أ" 4حليل اقاقلت ؛ )

 

 أ قررللترر"  تررله   ايررل رررب ذقررك د"ديررل حصرر  حلقرر  االسررد داد اقديرردى اسرراق أى   اسرردالمقرر  يررر"  اقادررك يسررؤ"الا  رر  أى  دررأخي  رررب ق اررلئ  •

 دررر"  خل جرر   رر "اق"صرر  أخرر ى ق ررل دفرري قايعيرر  أ" أسررالق  ررر"ا  "يررل غيرر  ذقرركو أ" أى   اقرر ال لق أ" "أ" اقحرر  اقح انررقاقدظررلم أ" 

ا ررذا  ي داقرر حليررل اقاقلترر  رييررل يدع ررق اررأى  يسررأق   رر   دع ييررلئ صررلد  ألى   قيسرردجيق يررل اديرر  حسررد   ه تررديعدارر  اقادررك أدرر سرريق   اقادررك. 

 .اسد داداقا دليل "اةيفل  اأى  ق ق 

 

يعرر ى اشرررل يالشرر  أ" ييررل "يررل غيرر  ذقررك  لئأ" يصرر "ر لئأ" اقد ايرر  أضرر ا أ"  خسررلن ال يحررق قحليررل اقاقلترر  اقيقلقارر  أ" اقرر  م اررأى   •

 رييل يدع ق ايل " د أ ال . "إايلنه رب يأي دع"ي  اقادك حليل اقاقلت   و "يداغب    احس  اقدي  إج ا  ادخذ  اقادكغي  يالش  ألى  

 

 خطــة المبيعــات -ي

 .رلد"  قم دصد  اه     اقعيال  درع يا   رلند   و يداغبيار  رب حلل إج ا  دس"ي   •

 

 دل يخ إصدا هل( اذر  ى يفع"ق ل ا دال اا ي  )سيد ل "يدس"د هذ  األحرلم "اقش "ق "دحل  يحل  رلر  اقدسخ اقسلاي  


