
 
 

 
 

 
 3قرار رقم 

 
 Crowdfunding التمويل حشد

 
 
 
 
 ، لبنان مصرف حاكم/  المالية سواقألا هيئة رئيس نإ

 المالية، سواقألاب المتعلق 17/8/2011 تاريخ 161 رقم القانون على بناء  
 ،28/5/2013 بتاريخ المنعقدة جلسته في المتخذ المالية سواقألا هيئة مجلس قرار على وبناء  

 
 :يأتي ما يقرر

 
 

  أمااام الااواردة المعاااني التاليااة بالعبااارا  يقصااد القاارار، هااذا أحكااام تطبيااق لغايااة: األولااى المااادة
 :منها كل

 
 تمويال أجال من للجمهور موجه نشاط أي (Crowdfunding): "التمويل حشد"

 عاان وذلاا  ((Startup ناشاائة شااركا  أو الحجاام ومتوسااطةأ صااغيرة شااركا 
" الشاااركا " هاااذ  "أو حصااا  أساااهم" مااان عاااددب الجمهاااور "اساااترمار" طرياااق

 .معينة" مؤسسة" عبر للتوظيف المطروحة
 
 ركيااا ة عبااار" التمويااال حشاااد" خدماااة تقاااديمب متخصصاااة مؤسساااة: "المؤسساااة"

 من ومدارة ومنظمة الغاية لهذ  مخصصة (Electronic platform) إلكترونية
 .قبلها

   
 الشاااركا  أو الحجااام والمتوساااطة الصاااغيرة الشاااركا : "الشاااركا  أو الشاااركة"

 حشاد" صايغة خالل مان التمويال علاى للحصول تسعى التي (Startup) الناشئة
 مان للتوظياف "أو حصصاها أساهمها" مان عادد طار  طرياق عن وذل " التمويل

 بما" الشركا " قبل من حشد  المطلوب مالللرأس األدنى الحد يحدد. الجمهور قبل
/ 20 000/      أو( لبنانية ليرة نمليو ونرلر. )ل.ل/30 000 000/ عن يقل ال
 .واألجنبية العربية بالعمل  يوا يها ما أو( اميركي دوالر ألف عشرون) أ.د
 
 تكااون والتااي" للشااركا " العائاادة أو الحصاا  األسااهم: "الحصاا  أو األسااهم"

 بشااكل إمااا" التموياال حشااد" طريااق عاانللتوظيااف " المسااترمرين" علااى مطروحااة
 تكاون" قانونياة لبنياة" عائادة بحصا  أو بأساهم تاباالكت طريق عن وإما مباشر
 .المالية األسواق هيئة من مقبولة
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 شركة أو استرمار شركة أو استرمار صندوق :(Legal Entity)"القانونية البنية"

 اموضاااوعه يكاااون (Special Purpose Vehicle) خاااا  هااادف ذا 
 ".    للشركة" العائدة أو الحص " األسهم" بتمل  محصورا  

 
 ماان مبلاا  دفاا  طريااق عاانمحااددة " حصاا  أو أسااهم" باا  التوظيااف: "االسااترمار"

 عااااان يقااااال ال بماااااا الواحاااااد" االساااااترمار" األدناااااى لقيماااااة الحاااااد يحااااادد. الماااااال
 خمسااماية) أ.د/500/أو( لبنانيااة لياارة ألااف وخمسااون ساابعماية. )ل.ل/750 000/

 .واألجنبية العربية بالعمل  يوا يها ما أو (اميركي دوالر
ماان قباال المسااترمر  مباشاار أو رياار مباشاار توظيااف لقيمااة كاال صااىقالحااد االيحاادد 

 ملياون عشارخمساة . )ل.ل/15 000 000/بما ال يتعدى الا  بكل "شركة" الواحد 
 يوا يهااااا مااااا أو (اميركااااي دوالر عشاااارة  الف) أ.د /10000/أو( لبنانيااااة لياااارة

 .واألجنبية العربية بالعمل 
  
" باالسترمار" يقوم الذي المعنوي أو الطبيعي خ الش ":نوالمسترمر أو المسترمر"

 ".التمويل حشد" طريق عن
 
مساتقل يتات   مصرفي حساب :(Escrow account" )ومجمد مشروط حساب"

 فاي العاملاة المصاارف احد لدى مجمدبإسم "المؤسسة" لكل عملية "حشد تمويل"، 
 :احد الشرطين التاليين تحقق على تحرير  معلقو لبنان

 ."التمويل حشد" طريق عن حشد  المطلوب لرأسمالا اكتمال -
 .يوما ورمانون المئة تتعدى يمكن ان ال محددة  منية فترة انتهاء -
  

 واألصاول والقواعاد الشاروط ضامن" التمويال حشاد" خدماة بتقديم حصرا ، يسم ، :الرانية المادة
 :التالية المؤسسا  قبل من القرار، هذا في عليها المنصو 

 
 القيام األساسي موضوعها مغتلة شركا  بشكل منشأة لبنانية  مؤسسا - 1  

 على لبنانية ليرة مليار رأسمالها يكون أن على" التمويل حشد" بأعمال
  أصيب حال في األكرر على أشهر ستة خلل تكوينه إعادة يتم األقل

 .قيمته من% 25 تتوق بخسائر الرأسمال
 لبنان، في لها فرع بتت  قيامها للخ من األجنبية "التمويل حشد" شركا  – 2  

 .لبنانية ليرة مليار مبل  في لبنان ألعماله تخص على أن 
 

 األساسي موضوعها لبنانية مؤسسا  بتأسيس ترخي  على الحصول طلب يقدم: الرالرة المادة
 في فرع بتأسيس ترخي  على الحصول طلب أو" التمويل حشد" بأعمال القيام
 مرحلتين على المالية األسواق هيئة إلى األجنبية" مويلالت حشد" لمؤسسة لبنان

 :التالية المستندا  به ومرفقا  
 
 
 
 

 :األولى المرحلة :أوال  
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 باالكتتاااااب سيساااااهمون الااااذين واألشااااخا  المؤسسااااين لهويااااة مرباااا  مسااااتند    -أ 
عاان  مصااادق عليهاااصااورة ) عليااا إداريااة بمهااام تكلاايتهم المتوقاا  واألشااخا 

 أو ،ينياابالنساابة لخشااخا  الطبيع سااتر جااوا  أو هويااة أو يإفااراد قيااد إخاارا 
 أو المؤسسااين ماان أي كااان إذا التجاااري السااجل فااي التسااجيل ملااف عاان نسااخة

 .(معنويا   شخصا   المساهمين
 سيرتهم تتضمن أعل  المحددين الطبيعيين األشخا  من كل من موقعة بيانا  - ب

 لااذممهم دقيااق وتقياايم (مااا المعلو ماان وريرهااا والخباارا  الشااهادا ) الذاتيااة
 .المالية

 ألكرار تاريخاه يعاود الالطبيعياين  األشاخا  هاؤالء مان لكل عائد عدلي سجل   -   
 .أشهر رلرة من

 .الرأسمال في المكتتبين من لكل المساهمة بنسبة بيان   -   د
 ما الم  اإلدارياة والهيكلية اللبنانية "للمؤسسة" األساسي النظام من كل مشروع   - ه 

 .(لخصول وفقا   ا  مصدق األجنبية للشركة األساسي النظام) اعتمادها
 فتارة تغطي" المؤسسة" بتأسيس تتعلق (Feasibility study) جدوى دراسة  -  و 

 وبيااان تمويلهااا مصااادر علااى متصاالة بصااورة وتشااتمل مقبلااةال ساانوا  رلثالاا
 فيماا) المرتقاب النقدي والتدفق المرتقبة والمي انيا  المرتقبة والخسائر ربا ألا

 أعمالهاا عان المدققاة السانوية التقااريردراسة جدوى و األجنبية، بالشركة يتعلق
 بهاذ  المتعلقاة والخساائر األربا  وحساب المي انية م  األخيرة الرلث للسنوا 
 (.السنوا 

" المؤسسة" بين وجد، إذا مباشر، رير أو مباشر ارتباط، أي إطار يوض ، بيان  -  
 فاي معيناة، اقتصاادية مجموعاا  أو مجموعة أو مؤسسة وبين تأسيسها  الم م
 .والخار  لبنان

 

 :الرانية المرحلة : رانيا  
 معاامل  تساتكمل أن المالياة، األسواق هيئة موافقة على حصولها بعد ،المعنية "المؤسسة" على

 طائلاة تحا  فقاةالمواهاذ   صادور تبلغهاا تااريخ مان أشاهر الساتة تتعادى ال مهلاة خلل تأسيسها
 بااه مرفقااا   الماليااة األسااواق هيئااة ماان هاااموافقااة علااى مباشاارة عملال بطلااب تتقاادم وأن ،الغائهااا

 :التالية المستندا 
 

 اإلدارية المستندا 
 

" للمؤسسااة" األساسااي النظااام عاان وصااورة التجاااري السااجل لاادى تسااجيل إفاادة   - أ 
 المنشااأ بلااد فااي تسااجيل شااهادة األجنبيااة،" للمؤسسااة" بالنساابة) أصااوال   مسااجل
 (.لخصول وفقا   مصدقة

" المؤسسة" رأسمال أن تبين لبنان في العاملة المصارف احد من مصرفية إفادة  - ب
مصاارفية ماان أحاااد  إفااادة األجنبااي، للتاارع بالنساابة) بالكاماال وماادفوع محاارر

 الترع ألعمال المطلوب المبل  تخصي  تم أنهتتيد  المصارف العاملة في لبنان
  (.نانلب في

مان  كال وجنساية وشاهرة بأساماء اإلدارة، مجلاس رئايس قبل من موقعة الئحة،  -   
 العاام المادير، المسااهمين كباار الجارياة، للسانة اإلدارة مجلاس وأعضااء رئيس

 تاريخااه يعاود ال عادلي ساجل .المسااعدين والمادراء المادراء ،للارئيس المسااعد
 ومتوضااي وماادرائها ارتهاااإد مجلااس أعضاااء ماان لكاال أشااهر، رلرااة ماان ألكراار

 . التأسيسية العمومية الجمعية ومحضر أعمالها على المراقبة
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 مجلس عن صادر لخصول، وفقا   مصدق قرار األجنبية،" المؤسسة" خ  فيما
 وتعياين لبناان فاي لها فرع فت  على الموافقة يتضمن األجنبية" المؤسسة" إدارة
 علياا إدارياة بمهاام تكلايتهم توق الم واألشخا  صلحياته وتحديد فيه لها ممرل
 .االقتضاء عند

 
 العمل بأنظمة المتعلقة المستندا 

 
   فاااي العااااملين لجميااا  (Job Description) الاااوظيتي التوصااايف مساااتند   - أ

 ".المؤسسة"
 (User Manual). االلكتروني الموق  واستعمال العمليا  وصف دليل  - ب

 .المعلوما  وحتظ نسخ إجراءا   -   
 .Fraud)) الغش عمليا  من" المسترمرين" حماية إجراءا   -  د

 .اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة إجراءا   - ه 
 .للكتتاب أسهمها المطروحة" الشركة" عن االستعلم إجراءا  - و 
 أو األساهم" با  االكتتااب يررباون الاذين" المساترمرين" عن االستعلم إجراءا   -   

 ."الحص 
 ولنظامهااااا" المؤسسااااة" لعمليااااا  العائاااادة العماااال ومتابعااااة الطااااوار  خطااااة   -   

 .المعلوماتي
 .الداخلية والضوابط الرقابة تنظيم أسس  - ط 
 .المهنية السرية على والمحافظة الشخصية المعلوما  حماية  ليا   - ي 
 يافتعر رما  واساتعمال االلكتروناي التوقيا  قباولب المعنياين باين صري  اتتاق  -   

 .شخصي
 Code of conduct).) المهنية السلو   داب نظام   - ل 
 

 االلكترونية واألنظمة التقنية بالقواعد المتعلقة المستندا 
 

المنصاو  عنهاا فاي الملحاق رقام  التقنياة واالجاراءا  القواعادأن تتب  " المؤسسة" على       
 المتعلقاة المساتندا المالياة  لهيئاة األساواق دمتقا ، وأن(مرفاق ربطاا  ) من هذا القرار (1)

 تتضامن ان علاى فّعاال   ا  الكتروني ا  نظام لديها أن ترب  والتي ستتبعها التي التقنية بالقواعد
 :يلي ما األقل، على المستندا ، هذ 
 
   والباارام  التشااغيلية واألنظمااة األجهاا ة ساايما ال المعلوماااتي النظااام مقّومااا   - أ 

  ...والشبكة التطبيقية
 .(…Antispam, Antivirus, Firewalls) األنظمة حماية برام   - ب 
 .التشتير إجراءا    -   
 ومنها ((Log in access الخدمة على دخولهم عند" المسترمرين" حماية  ليا   -  د

 . (Authentication Procedure) التعريف  لية
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تقااوم وحاادة الرقابااة علااى  "المؤسسااة" بعااد اسااتكمال معااامل  التأساايس ماان قباال :الرابعااة المااادة
كافاة المنصاو  عنهاا فاي البناد رانياا   الشروط استيتاء األسواق المالية بالتاكد من

 من المادة الرالرة أعل .
 

الموافقة بمباشارة العمال مان قبال هيئاة األساواق المالياة علاى  على: بعد حصولها الخامسة المادة
 تبلغهاا تااريخ مان ستة اشهر أقصاها مهلة ضمن التعلي عملها تبدأ أن "المؤسسة"

 .الترخي  الغاء طائلة تح  ،مباشرة العمل قرار
 

 :يلي بما القيام" المؤسسة" على: السادسة المادة
 

 التاي أعمالهاا علاى التقنياة الرقابة فيها بما الرقابة أعمال تسهيل على تتعاون أن   - أ 
 .المالية األسواق هيئة بها تقوم

  القارار هاذا بموجاب المطلوباة كافاة بالمساتندا  المالياة األساواق هيئاة دت و أن   - ب 
 .عليها يطرأ تعديل وبكل

 والمالياة والتنظيمياة التقنياة أوضااعها وعان عملياتهاا عن فصلية، تقارير إعداد  -   
 .عنها بنسخة المالية األسواق هيئة وت ويد

 هيئاة وت وياد سانوية اريرتقا إعاداد الخاارجيين المراقباة متوضاي من تطلب أن - د 
 .عنها بنسخة المالية األسواق

 بااأن العلاام بأخااذ إشااعار ولقاااء" للمسااترمر" وصااري  خطااي بشااكل توضاا  أن  - ه 
 كافاة المعلوماا  بصاحة يتعلاق فيماا تجاهاه مساؤولية أياة تتحمل ال" المؤسسة"

 إال" المساترمر" بمتنااول" المؤسسة" تضعها والتي" الشركا " بها ت ودها التي
 األساواق هيئة أن توض  وأن كما الجسيم، الخطأ أو المقصود همالاال حال في

 .المعلوما  هذ  مضمون عن مسؤولية أي تتحمل ال المالية
 

 :يلي بما القيام "المؤسسة" على يحظر :السابعة المادة
 

 دورهاا ويقتصار" للشاركة" أو" للمساترمر" كاان ناوع أي مان مشاورة أياة تقديم - أ 
 .للسترمار الل م التمويل حشد تأمين تسهيل على

 .كان  نوع أي من الودائ  تلقي  - ب 
 علاااى مالياااة أدوا  أو صاااكو  أياااة لعااارض االلكترونياااة، الركيااا ة اساااتعمال  -   

 ".الحص  أو األسهم" رير الجمهور
 الركيا ة علاى" الحصا  أو األساهم"ب  مباشرة رير أو مباشرة بطريقة التداول -  د

 ".التمويل حشد" خدمة لتقديم لمخصصةا االلكترونية
 

 قبولهاا قبال يلاي ماا بكال د تقيّ  قد كافة "الشركا " أن من التأكد" المؤسسة" على: الرامنة المادة
 :اإللكترونية الركي ة على

  
 :التالية المستندا  تقديم .1  
 

 
كال مان  وجنساية وشاهرة بأساماء اإلدارة، مجلاس رئايس قبل من موقعة الئحة،  - أ  

 العاام المادير ،المسااهمين كباار الجارياة، للسانة اإلدارة مجلاس وأعضااء رئيس
 تاريخااه يعاود ال عادلي ساجل .المسااعدين والمادراء المادراء ،للارئيس المسااعد
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 ومتوضاي ومادراءها إدارتهاا مجلاس أعضااء مان لكال أشاهر، رلراة مان ألكرر
 .أعمالها على المراقبة

 األساسي النظام) اعتمادها الم م  اإلدارية يكليةواله" للشركة" األساسي النظام -  ب 
 (.لخصول وفقا   مصدق األجنبية" للشركة"

" للشااركة" األساسااي النظااام عاان وصااورة التجاااري السااجل لاادى تسااجيل إفااادة  -    
 مصدقة المنشأ بلد في تسجيل شهادة ،"األجنبية للشركة" بالنسبة) أصوال   مسجل

 (.لخصول وفقا  
 .وجودها حال في ،المدّققة المالية  البيانا  - د  

 
 وتشااتمل مقبلااة ساانوا  راالث فتاارة تغطااي( Feasibility study) جاادوى دراسااة إعااداد. 2

 النقادي والتادفق المرتقباة والمي انياا  المرتقباة والخساائر األرباا  بيان على متصلة بصورة
 .المرتقب

 
 " الشاركة" مساؤولية علاى "المساترمر" علاى تعارض Term Sheet)) إصادار نشرة إعداد. 3

 :التالية المعلوما  األقل على تتضمنو الكاملة
 

 .المطروحة" الحص  أو األسهم" وعدد حشد  المطلوب الرأسمال قيمة تحديد - أ  
 ".للسترمار" األدنى الحد السيما األساسية االسترمار شروط تحديد  - ب 
 عاان أو المباشاار الكتتااابا عباار ساايتم االسااترمار كااان إذا واضاا  بشااكل تحديااد -   

 ."القانونية البنية" طريق
 ". المسترمر" لها يتعرض ان يمكن التي كافة المحتملة المخاطر عن ملخ   - د 

 بمضامون" ساواقألهيئاة ا"و" المؤسساة" كال علقاة عادم يوضا  صري  ن    - ه  
 .اإلصدار نشرة

 
 ":القانونية البنية" ب  باالكتتا طريق عن يتم" التمويل حشد" كان حال في تقديم،. 4
  

 ".القانونية البنية" نظام  - أ 
 تتياد المنشاأ، بلاد فاي المختصاة السالطا  عن صادرة إلفادة األصل طبق نسخة -  ب

 .المطلوب الترخي  على" القانونية البنية" حصول عن
 

 بشاروط ةلقاالمتع كافاة التتاصايل تتضامن" المساترمر" ما  توقيعهاا ياتم اساترمار اتتاقية إعداد. 5 
 ".الحص  أو األسهم" ب  االكتتاب

 
 

 بحساااب نقاادا   بايااداع مبلاا  ماان المااال" الحصاا  أو األسااهم" باا  التوظيااف يااتم: التاسااعة المااادة
 تملا  عملياة تنتياذ لحاين لبناان فاي العاملاة المصارف أحد لدى" ومجمد مشروط"
 دةالمااا فااي عنهااا المنصااو  االسااترمار اتتاقيااة بموجااب" الحصاا  أو األسااهم"

 .القرار هذا من الرامنة
 
 
 

 لتتاارة" والمجمااد المشااروط" الحساااب فااي" المسااترمرين" أمااوال تجميااد يجااو  ال
 االكتتااب إلاى إماا المهلاة هاذ  خالل يصاار. يوماا   ورماانون المئاة عن ت يد  منية
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 وإماا حشاد  المطلاوب الرأسامال قيمة اكتمال عند" الحص  أو األسهم" ب  التعلي
 فاور" المساترمر" إلاى التتارة هاذ  خلل المتراكمة التائدة م  لمالا مبل  إعادة إلى

 الترقاء يتتق لم ما حشد ، المطلوب الرأسمال قيمة اكتمال دون المهلة هذ  انقضاء
 . ذل  خلف على بالتائدة يتعلق فيما

 ".االسااترمار" مان المرحلاة هاذ  بانتهاااء" المساترمر" تجاا " المؤسساة" دور ينتهاي
 نصاف بتقريار المالياة األساواق هيئاة تا ود أن لبناان فاي العاملاة المصاارف على

 .أعلها اليها المشار" ةومجمد ةمشروط" ال  الحسابا  مصير عن سنوي
 

 الوساااائل اساااتعمال خااالل مااان كافاااة "حشاااد التمويااال" مراحااالأن تاااتم  يمكااان: العاشااارة الماااادة
 .اإللكترونية             

 
 "الشاركا " علاى اللبنااني التجارة قانون أحكام تطبق  خر ن  ألي خلفا  : عشرة الحادية المادة

 .كافة والنشر االكتتاب موجبا  لجهة السيما لبنان في المنشأة التجارية              
 

" القانونياة البنياة" كانا  إذا للحالاة، وفقاا   تحديد المالية، األسواق لهيئة يعود: عشرة الرانية المادة
 رقام القاانون بمتهاوم جمااعي اساترمار هيئاة تعتبر لقرارا هذا في عنها المنصو 

 وبالتااااالي( الجماااااعي االسااااترمار بهيئااااا  المتعلااااق) 9/12/2005 تاااااريخ 706
   .عدمه أو المذكور القانون ألحكام إخضاعها

  
 المنصاو  اإلدارياة للعقوباا  القارار هاذا أحكاام يخاالف مان كال يتعرض: عشرة الرالرة المادة

 .اإلجراء المرعية واألنظمة نالقواني في عليها
 

" ساواقألهيئاة ا" تحادد  الاذي الماالي المقابال تسديد" المؤسسة" على يجب :الرابعة عشرة المادة
 :يلي كما

  
 .الطلب تقديم لدى .1
  .الترخي  ستمرارا أجل من سنويا   .2

 
 . الرسمية الجريدة في نشر  فور القرار بهذا يعمل: عشرة الخامسة المادة

 
 
 

 2013ح يران  11 في بيرو ،               
 

 لبنان مصرف حاكم/  المالية سواقألا هيئة رئيس
 

                                                  
 

  هسلم توفيق رياض                                                         
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 (1(ملحق رقم
 

 اتباعها من قبل "المؤسسة" القواعد واالجراءا  التقنية الواجب
 
 

  :البيانا  قواعد .1

 أن ينبغي ،(Leased Facility) مستأجرة منشأة في (Hosted)  يتاستض إذا - أ 

 Wholly-Owned or) بالكاماال مااؤجرة أو مملوكااة أجهاا ة علااى توضاا 
Leased). 

 الحوسابة بطريقاة األشاكال مان شاكل أي فاي البياناا  قواعاد تحتظ أن و يج ال   - ب 

  .(Shared Cloud Computing) المشتركة لسحابيةا

 

  (Platform) التداول منصة .2

-Wholly) بالكاماال مااؤجرة أو مملوكااة خااوادم علااى المنصااة توضاا  أن يجااب - أ 
Owned or Leased) التابعة البيانا  لقواعد يمكن كما ،"المؤسسة" قبل من 

 التابعااة األخاارى البرمجيااا  تطبيقااا  ماا ( خااوادم أو) الخااادم تتشااار  أن لهااا

 White Label) التجارية العلمة من الخالية المنصا  ذل  في بما "للمؤسسة"
Products.) 

 لاددارة خاضعة (Leased Facility) مستأجرة منشأة في المنصة وضع  إذا  - ب 

 إختياار عناد يجاب ،(Managed Hosting) للخدماة الما ودة الشاركة قبل من

 . والن اهة والملءة والخبرة الكتاءة معايير مراعاة الخدمة م ود
 بماا الشخصاية، الحساابا  وبياناا  االئتماان بطاقا  بيانا  جمي  تشتير ينبغي -   

 ماادلوال  وأي اإللكترونااي، البريااد وعناااوين الهاااتف وأرقااام العناااوين ذلاا  فااي
 علااى كمااا كافااة اإلحتياطيااة النسااخ وعلااى المعلومااا  قواعااد جمياا  فااي أخاارى

 (.Distributed Computing) وجد  إن و عةالم الخوادم

. النظاام مساؤولي قبالمان  إحتياطياة نساخ حتاظ ،يوميا األقل على ،يتم أن يجب  - د 
 الااذي الجهااا  عاان منتصاالة أجهاا ة فااي االحتياطيااة النسااخ هااذ  وضاا  وينبغااي

 .البيانا  قاعدة ويتيح
 (Outsourced)التااي تاام تل يمهااا الشااركا  ماا  المعقااودة االتتاقيااا  تضاامين  - ه  

 الضارورية البناود ،IT Functions)) المعلوما  تكنولوجيا ا إدار من بعضا  
تاام  التااي الشااركة لادى المعلومااا  علااى االطاالع مان الرقابيااة طا لالساا لتمكاين
 .تل يمها

 من ذل  يتطلّب ما بكلّ   ية،والجه موض  ووضعها شاملة طوار  خطة وض   - و 
 الدوريااة للختبااارا  وإخضاااعها وتطبيقهااا، هاااإتباع لكيتيااة  مبّينااة مسااتندا 

 .الطارئة الحاال  لكلّ  وتلبيتها دّقتها من للترّب 
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 حاال فاي المطلوباة المعالجا  "المؤسسة" لدى المعتمدة الطوار  خطة تضمين   -   
 تقاديم عان المعلوما  تكنولوجيا إدارة من بعضا   التي تم تل يمها الشركة توقت 

 .المطلوبة الخدما 
 العنااوين ت ويار مان للحماياة بارام  أو أدوا  إساتخدام "المؤسساة" علاى يجب  -   

 (.Proxy Services) البواباا  تقنياة عبار وذلا  (IP Addresses) الرقمية

 راااش أو (Falsifying) لت ويااار المساااتخدمين قياااام عااادم مااان للتأكاااد وذلااا 

(Spoofing) الرقمية لعناوينهم. 
       


