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  SwiftTask مع  "الشراكتبروامج "إتفاليت 

 

 . 1133 ، ٤ُٞ٣ٞ 31 ثزبس٣خ اإلرلبه٤خ  ٜزٙرْ آخش رؼذ٣َ ُ

 عبٓب ُششًخ ٝاُزبثغ SwiftTask.comٓٞهغ ٝث٤ٖ ث٤٘ي هب٤ٗٞٗخ رلبه٤خئ ٢ٛ"( االرلبم)" اُششاًخ ُجشٗبٓظ االرلبه٤خ ٛزٙ.  ممذمت

 ٝاُز٢  ،( 3119831) ٠ٛ اُزغبس٣خ اُشخظخ ٝسهْ  أُزؾذح اُؼشث٤خ اإلٓبساد ثذُٝخ أثٞظج٢ٓذ٣٘خ  ك٠ اُؼبِٓخ  ٌُِٔج٤ٞرش

 ػ٠ِ ر٘ـجن اُز٢ اٌُبِٓخ ٝاُششٝؽ اُج٘ٞد ػ٠ِ اإلرلبه٤خ ٛزٙ ٝرؾزٟٞ.  www.SwiftTask.com  ٓٞهغ ٝرذ٣ش رٔزِي

" أٗذ" ، اُٞص٤وخ ٛزٙ ك٢"(.  اُششاًخ ثشٗبٓظ)" SwiftTask.com ُٔٞهغ اُششاًخ ثشٗبٓظ ك٢  ُِٔإعغخ أٝ ُِلشد أُشبسًخ

 ػ٠ِ ٓٞهغ ئ٠ُ ٣ش٤ش" أُٞهغ.  "  SwiftTask.com ئ٠ُ رش٤ش" ُ٘ب" ٝ" ٗؾٖ"ٝ ، اُششاًخ ُجشٗبٓظ اُـِت ٓوذّ ئ٠ُ رش٤ش

 .  اإلٗزشٗذ شجٌخ

ٝئسعبُٚ ئ٤ُ٘ب ُِٔٞاكوخ ػ٤ِٚ عٞاء ثبُؼـؾ ػ٠ِ أُلزبػ اُخبص ثزُي  اُششاًخ ثجشٗبٓظ اإلُزؾبم ـِتُ ياعزٌٔبُ خالٍ ٖٓ

 . االرلبم ٛزا ثج٘ٞد االُزضاّ ػ٠ِ رٞاكن كاٗي ، ػٖٔ اُـِت أُٞعٞد ػ٠ِ ٓٞهؼ٘ب أٝ ثأٟ ؿش٣وخ أخشٟ 

 ك٠ أُٞػؼ  اُششاًخ ثشٗبٓظ ًَ أٝ ٖٓ عضء رـ٤٤ش أٝ ثزؼذ٣َ SwiftTask.com روّٞ هذ.   الشراكت بروامج على التعذيالث

 رُي ٝرؼِٖربثؼخ ُٜب  أخشٟ سٝاثؾ أ١ أٝ ٓٞهؼٜب ػ٠ِ أُؼذُخ اُ٘غخخ ٗشش صْ ، ئٗزاس عبثن دٕٝ ، ٝهذ أ١ ك٢ االرلبم ٛزا

 عٞف ألٜٗب أُؼذُخ اُ٘غخخ ك٢ أُزًٞسح ٝاُششٝؽ اُج٘ٞد ثغ٤ٔغ  ٝاُزو٤ذ اإلُزضاّ ػٖ ٓغئ٤ُٖٞ أُغزخذٕٓٞ ٣ٌٕٞ ٝػ٘ذئز

 . اُلٞس ػ٠ِ كؼبُخ رٌٕٞ

 ٓٞهغ ػجش اُششاًخ جشٗبٓظزوّٞ ثاعزٌٔبٍ ٝروذ٣ْ ؿِت ُإلٗؼٔبّ ُع ، اُزغغ٤َ ػ٤ِٔخ ُجذء.  البروامج في التسجيل  .3

SwiftTask.com.www  شكغٗ هذ ٝٗؾٖ.  اُشكغ أٝ بُوجٍٞث٣زْ ئخـبسًْ  ٝعٞف ، ٤ٗخ ثؾغٖ ؿِجي ثزو٤٤ْ ٗوّٞ ٝعٞف 

 ، رشَٔ ٓالئٔخ ـ٤شاُ ٔٞاهغاُ.  األعجبة ٖٓ عجت أل١ اُششاًخ ُجشٗبٓظ ٓالئْ ؿ٤ش ٓٞهؼي إٔ  روذ٣شٗب ك٢ ٝعذٗب  ئرا ؿِجي

 اُغ٘ظ أٝ اُؼشم أعبط ػ٠ِ ُِز٤٤ٔض ٝاُزش٣ٝظ اُؼ٘ق ٝرشغ٤غ ، طش٣ؾخ ع٘غ٤خ ٓٞاد رش٣ٝظ:  اُز٢ رِي ػ٠ِ روزظش ال ٌُٜٝ٘ب

 ا٤ٌُِٔخ ؽوٞم ر٘زٜي أٝ ، أُششٝػخ ؿ٤ش األٗشـخ ٝرؼض٣ض ، اُؼٔش أٝ اُغ٘غ٢ اُزٞعٚ أٝ اإلػبهخ أٝ اُغ٘غ٤خ أٝ اُذ٣ٖ أٝ

 ك٢ اُ٘ظش ٗؼ٤ذ ٝعٞف ، ٝهذ أ١ ك٢ اُششاًخ٣ٌٔ٘ي ئػبدح روذ٣ْ ؿِجي ُإلٗؼٔبّ ئ٠ُ ثشٗبٓظ  ، ؿِجي سكؼ٘ب ئرا.  اُلٌش٣خ

 . ؿِجي

 ألؿشاع  SwiftTask.com.www ٓٞهغ ػ٠ِ ظلؾبدُ ػ٠ِ ٓٞهؼي  سٝاثؾ ثٞػغ هذ روّٞ .  مولعىااإلرتباط مع .  1 

٣إدٟ ئ٠ُ طلؾبد ػ٠ِ ٓٞهغ   ػ٘ٞإ ٖٓ ز٣ٌٕٞ اُزشؼج٢ اُ٘ض اسرجبؽ ٛٞ URLأٝ  " ساثؾ"اٍ  ، االرلبم ٛزا

www.SwiftTask.com    ٣زؼٖٔ .  ٓٞهؼ٘ب رٔذ أُٞاكوخ ػ٤ِٜب ٖٓ اُز٢أُؼزٔذح ٝ ئػالٕ ٖٓ رِيسعْ أٝ ثبإلػبكخ ئ٠ُ

 هجَ ٖٓ ُي رٞك٤شٛب ع٤زْ، ٝرِي أُؼِٞٓبد  اُششاًخ جشٗبٓظث ُي  سهٔي اُزؼش٣ل٢ ا٤ُٔٔض أُٞهغ ؼ٘ٞإاُشاثؾ ُ

www.SwiftTask.com  ٝأٝ ئػبكخ ٓز٠ شئذ  ٣ٌٔ٘ي ، اُششاًخٝثٔغشد هجُٞي ك٠ ثشٗبٓظ .  أؽذ ًٝالئٜب أُؼزٔذ٣ٖ أ 

 ئ٠ُ آٓجبشش إٔ ٣ٞكش ٝطٞال ساثؾ  رؼؼٚ ثٔٞهؼي  ًَ ػ٠ِ ٣غت.  ٓٞاكوز٘ب دٕٝ ٝهذ أ١ ك٢ ٓٞهؼي ٖٓ أُٞهغ سٝاثؾ ؽزف

  خالٍ رِي اُؼ٤ِٔخئػالٕ ٝػغ ٣ٌٔ٘ي ثٔٞعت ٛزٙ اإلرلبه٤خ إٔ ٣زؼٖٔ رُي  ال.  www.SwiftTask.com ٓٞهغ

 رُي خالف أٟ رظشف ٝ ، www.SwiftTask.com ٓٞهغ ئ٠ُ ٓٞهؼي ٖٓٓجبششح  طِخ ألٕ اُشٝاثؾ رِي ٠ٛ ُِٔغزخذ٤ٖٓ
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  ٓ٘جضوخ ٗبكزح أ١ اعزخذاّ اُؾظش ال أُضبٍ عج٤َ رُي ك٢ ثٔب  ٓب ٝع٤ؾ اعزخذاّ خالٍ ٖٓ أُجبششح اُظِخ ٛزٙ ٓضَ ٣وـغ

HTML pop-up    .ٓٞهغأٝ ؽٍٞ  ، أُزظلؼ ؽٍٞ أٝ اُؾذٝد ػ٠ِ ث٤ئخ خِن أٝ ٣ٌٔ٘ي ٝػغ ئؿبس  ال ، رُي ئ٠ُ ثبإلػبكخ 

SwiftTask.com ، ٝثشٌَ رؼَٔ أٜٗب ٖٓ ُِزأًذ أُٞهغ ٝطِخ اخزجبسٍٝ أُغإ رٌٕٞ عٞف.  أٟ ٓؾزٟٞ ٖٓ ٓؾز٣ٞبرٚ  أ 

 . طؾ٤ؼ

رٔذ دػٞرٚ ٖٓ خالٌُْ عٞاء  - عذ٣ذ ٓغزخذّ ًَ ػٖ ػُٔٞخ ٌُْ ٗذكغ عٞف ، االرلبم ٛزا ٓذح خالٍ.   ليمت العمولت.  1 

ك٠  دػٞح ئ٤ُٚ ثٔؼشكزٌْ  ثاعزخذاّ ا٤ُ٥خ أُخظظخ ُزُي رٞع٤ٚثاعزخذاّ اُشٝاثؾ ػ٠ِ ٓٞاهؼٌْ أُغغِخ ٓؼ٘ب  أٝ ٖٓ خالٍ 

 . األهَ ػ٠ِ ٝاؽذ ٓششٝع ٝأرْ ث٘غبػ  ٝأرْ رغغ٤ِٚ ٓؼ٘ب ػ٠ِ أُٞهغ  -  ٓ٘ـوخ اُؼَٔ ثؾغبثٌْ

أُ٘لز  بُٔششٝعث ٝاُخبطخ أُؾظِخ ثٞاعـز٘ب اُشعّٞ طبك٠ ه٤ٔخ ٖٓ  % 01ثٞاهغ  ٌُْ اُؼُٔٞخ أُغزؾن ٓجِؾه٤ٔخ  ٝرجِؾ

ه٤ٔخ اُشعّٞ اإلعٔب٤ُخ [ : ث٘بء ػ٠ِ ٣ٝؾذد طبك٠ سعّٞ أُششٝع  . ( طبك٠ سعّٞ أُششٝع)ثٔؼشكخ أُغزخذّ ث٘غبػ 

أٟ ٓجبُؾ  [ٓـشٝؽب ٜٓ٘ب  ]رؼذ٣ِٜب الؽوبأُؾظِخ ػٖ أُششٝع ثٞاعـز٘ب ٝٝكوب ُِو٤ْ أُؼِ٘خ ؽب٤ُب ػ٠ِ أُٞهغ أٝ أٟ ه٤ْ ٣زْ 

 . ]ٝاُزؼ٣ٞؼبد ، أُغزشدح ٝأُجبُؾ ،ٓذكٞػخ ُـشف صبُش 

ٍٞ ػٖٔ هبئٔخ أُغزؾن ػْٜ٘ ُِذخ ٓإٛالأُغزخذّ  ٤ٌُٕٞٝ ، االرلبم ٛزا ألؿشاع.   المستخذميه لتعريف متطلباث.  1 

ٖٓ خالٍ  ٓٞهؼ٘ب ئ٠ُ ٓجبششح ٣ظَ( أ) اُز١ ٛٞ أُغزخذّ كإٝاُزٟ رزْ ئػبكزٚ ئ٠ُ ؽغبثٌْ ،  " غذ٣ذأُغزخذّ اُ" ػُٔٞخ

أٝ ػٖ ؿش٣ن  ،ٝاُز٠ رْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ٖٓ خالٍ ٛزٙ اإلرلبه٤خ  ٓٞهؼي ٝأُٞعٞدح ػ٠ِ اُٞطالد ٝاُشٝاثؾ راد اُظِخ

رْ رغغ٤ِٚ ثاعْ ( ة) ُي ُذ٣٘باعزخذاّ األدٝاد اُخبطخ ثزثٖٓ خالٍ ؽغبثٌْ ٓؼ٘ب ٝ( ثبُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ)رٞع٤ٚ دػٞح ئ٤ُٚ 

ٝأطجؼ ٓإٛال ُِؼَٔ أًَٔ رغغ٤ِٚ ٝرْ رلؼ٤ِٚ ُؾغبثٚ ٓؼ٘ب ( ط) ، هجِ٘ب ٖٓ اُغبثن ك٣٢زْ ئعزالٓٚ  ُْ ئٌُزش٢ٗٝ ثش٣ذ ػ٘ٞإٝ

ػ٠ِ  ٓٞهغ   ث٘غبػ األهَ ػ٠ِ ٝاؽذآ ب ٓششٝػأًَٔ ث٘غبػ ( د) ، www.SwiftTask.comػ٠ِ ٓٞهغ 

www.SwiftTask.com ، (ٛـ )ّٝٓؼ٘ب  اُششاًخ ثشٗبٓظ ئؿبسػٖٔ ٌُْ أُشلش ٝأُخظض اُشهْ اُزؼش٣ل٠  ٣غزخذ . 

.   (IP) ي ػ٠ِ اإلٗزشٗذ ػ٘ٞاٗ ٗلظ آخش ُذ٣ٚ ٓغزخذّ، ًٔب ال٣ٌٔ٘ي إٔ رؾ٤َ  اُششاًخ ُجشٗبٓظ ٗلغي رؾ٤َ ال ٣ٌٔ٘ي إٔ  

 ال.  ثي اُخبص ا٣ُٞت ُٔٞهغ صائش ٛٞإٔ ٣ٌٕٞ  أٝعبثوخ ثي ،  ٝأ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أُغزخذّ كشدا أٝ ٓإعغخ راد ػالهخ ٓجبششح 

اُغٔبػ٤خ ،   االٌُزش٢ٗٝ اُجش٣ذ ػ٘ب٣ٖٝخالٍ  ٖٓ ُإلؽبُخ ػٖٔ ٛزٙ اإلرلبه٤خ  ٓغزخذ٤ٖٓ  أعٔبء ػ٠ِ اُؾظٍٞ ُي ٣غٞص

 . ٓٔبصِخ أخشٟ ٓظبدس ٖٓ أٝ ،ُـشف صبُش ُذٟ  اُجش٣ذ٣خ ٝاُوٞائْأ

 اُجش٣ذ سعبئَ رشع٣َؾظش ػ٤ِي إٔ  ٝأُٞعٞدح ك٠ ؽغبثي ، APIاُخبطخ ث٘ب   ٝعبئؾ اُزـج٤ن اُجشٓغ٤خئعزخذاّ  ثاعزض٘بء

 رٞظ٤ق أعَ ٖٓ ك٤ٜب أُشؿٞة ؿ٤ش اُشعبئَ ثاسعبٍ هٔذ ئرا ."(Spam)"ُِـ٤ش  ك٤ٜب أُشؿٞة ـ٤شاُ االٌُزش٢ٗٝ

 أ١ دكغ دٕٝ ٖٓ ، ثي اُخبص اُؾغبة ئؿالم دائْ ٝثشٌَ ٣زشرت ػ٤ِٚ ٝكٞسا  هذ ،ػٖٔ ٛزٙ اإلرلبه٤خ  ٖٓ خالُٜب أُغزخذ٤ٖٓ

 . ٓغزؾوخ ػُٔٞخ

( 91)اُضالصخ األ٠ُٝ  األشٜشاُؼُٔٞخ ػٖ كزشح  دكؼبد ُزِو٢  ٓإٛالثٔٞعت ٛزٙ اإلرلبه٤خ ، عزٌٕٞ .  العمولت دفع فترة.  0 

 . ٣زْ ئدساعٚ ك٠ ؽغبثي ٓؼ٘ب ٝٝكوب ُِششٝؽ اُغبثوخ   ٓغزخذًَّ  ؽغبةربس٣خ رغغ٤َ  ٖٓ  ٣ٞٓب

 هذ. ٛزا اُشٜش  الٗزٜبء اُزب٤ُخ ٣ٞٓب( 10) ٖٓ ٣وشة ٓب ؿؼٕٞ ك٢ٝ ٤ٓالد١ شٜش ًَ اُؼٔٞالد دكغ ع٤زْ.   دفع العمولت.  6 

 ٓزـِجبد ثأ١ اُزو٤ذ ٖٓ ٗزٌٖٔ ٝرُي ٠ٌُ ، ثي اُخبص االعزٔبػ٢ اُؼٔبٕ سهْ ٓضَ ، ئػبك٤خ ٓؼِٞٓبد رؼـ٤٘ب إٔ ٓ٘ي ٗـِت
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 ٓز٠ ؿِج٘ب رُي ٓ٘ي  أُؼِٞٓبد ٛزٙ ٓضَ روذ٣ْ ػ٠ِ رٞاكنثٔٞعت ٛزٙ اإلرلبه٤خ   أٗذ.  ثٜب أُؼٍٔٞ اُؼش٣ج٤خ اُزوبس٣ش روذ٣ْ

 . األؿشاع ُٜزٙٝ

 خبطخ ثي ٝرُي  ٓشٝس ثٌِٔخ ٓؾ٤ٔخٓ٘ـوخ ػَٔ ٓؼ٘ب ػ٠ِ ٓٞهؼ٘ب ،  ئ٠ُ اُٞطٍٞ ُي كشع٘ٞ ، ُذ٣٘ب ٓؼزٔذ  ٤ًَٝ أٝ ، ٗؾٖ

 ؽغت ٥خش ٝهذ ٖٓ اُزوبس٣ش ٝٓؼٕٔٞ شٌَ خزِق٣هذ .   ُذ٣ي  أُٞهغ اثؾٝشث اُخبص اُ٘شبؽ رِخض روبس٣ش ُؼشع

ٝأٟ ث٤بٗبد أخشٟ ٣زْ ئػبكزٜب   ُيُٜزٙ األٗشـخ اُخبطخ ثبُشٝاثؾ ُٝج٤بٕ اُؼٔٞالد أُغزؾوخ  ده٤ن رزجغ ُزٞك٤ش  ٝرُي روذ٣شٗب

 اعزخذاّ ك٢ لشَ، ئٕ اُ طؾ٤ؼ ثشٌَٝٓٞهؼ٘ب  ٓٞهؼي ث٤ٖ أُٞهغ ٝطالد ر٘غ٤ن ٣زْ إٔ ٖٓ اُزأًذ ػ٤ِي ٣غتٝ ،ثٔؼشكز٘ب 

 ٛزا ئٜٗبءهذ رزغجت ك٠  أٝ ٛزٙ اإلرلبه٤خ   ششٝؽُ ٝكوبُي  رذكغ اُز٢ أُجبُؾ ٖٓ اُؾذ ئ٠ُ ٤إد١ثشٌَ طؾ٤ؼ ع أُٞهغ ٝطالد

 . االرلبم

 ٝاإلػالٗبد  اُشعٞٓبد رِي كوؾ  اعزخذاّ ػ٠ِ رٞاكن كاٗي ، ثي اُخبص أُٞهغ ٝطالدك٠ .   الترخيص محذوديت .  7 

 اُشٌَ ٖٓ ـ٤ش٣ٌٔ٘ي إٔ ر ال.  ٗوذٜٓب عذ٣ذح طٞس أ١ ٓغ اُظٞس ٛزٙ ُٔضَ اُزؾذ٣ش ٖٓ ٓض٣ذ ػ٠ِ ٝرٞاكن ، ٗوذٜٓب اُز٢

 ٓ٘ب ك٠  ٓغجن ئرٕ دٕٝ األشٌبٍ ٖٓ شٌَ ثأ١ أٝ اإلػالٗبد  اُشعٞٓبد ٖٓ أٟ ٝظ٤لخ أٝ ٝأُظٜش

www.SwiftTask.com  . ُِزؾ٣َٞ هبثَ ؿ٤ش ، ُإلُـبء هبثَ ، ؽظش١ ؿ٤ش ، ٓؾذٝدؽن   ٗٔ٘ؾي ٗؾٖثٔٞعت ٛزٙ اإلرلبه٤خ  

 ُذ٣٘ب اُز٢ اُظٞس ٖٓ ٝؿ٤شٛب SwiftTask.com  ثــ اُخبص اُششاًخُجشٗبٓظ   اُزبثؼخ ٝاإلػالٗبد  اُشعٞٓبد اعزخذاّ ك٢

 ثشٗبٓظأُشزشًخ ك٠  اُششًبد ثٞطلٚ ٓشبسًب ػٖٔ  ٓٞهؼي ئػبكخ ُـشع كوؾ ٝرُي ٓ٘ب  طش٣ؼ ئرٕٝرُي ثٔٞعت 

 ُ٘ب ٣غٞص، ٝ اُلٌش٣خ ا٤ٌُِٔخ ؽوٞم ٝعبئش اُشعٞٓبد ك٢ ؽوٞه٘ب ثغ٤ٔغ ٗؾزلظ .  www.SwiftTask.comُـ   اُششاًخ

ثٞاعـخ اُجش٣ذ اإلٌُزش٢ٗٝ اُخبص ثي ُذ٣٘ب ثزُي  ئشؼبس ئػـبئي ؿش٣ن ػٖ ٝهذ أ١ ك٢ اُزشخ٤ض ئُـبء ٓشاعؼخ أٝ

 . ٝأُغزخذّ ػ٘ذ كزؼ ؽغبثي ٓؼ٘ب

ثٔب ك٤ْٜ  ٓٞػٞع اإلرلبه٤خ  اُششاًخ ثشٗبٓظ أُشبس٤ًٖ ك٠ ػؼبءٝشؼبساد األ  أعٔبء اعزخذاّ ٣ٌٔ٘٘ب  ثأٗ٘ب ٝروجَ ٗوشأٗذ 

 ً٘ذ/ ػؼٞا  يأٗ ئ٠ُ رش٤ش خ ٓ٘ب أٝ ُ٘ب ٝاُز٠ أُ٘زغ ٤ُخأُب ٝاُزوبس٣ش ٝاٌُز٤جبد ، اُظؾل٤خ اُج٤بٗبد ٝرُي ألؿشاع  أٗذ ،

  . اُـش٣وخ ٛزٙ ٓضَ ك٢ ىٝشؼبس يعٔئ غزخذّٗ هذ أٗ٘ب ػ٠ِ رٞاكن ٝأٗذ ، SwiftTask.comٓغ  اُششاًخ ثشٗبٓظ ك٢ ػؼٞا

ٝاُزٟ  www.SwiftTask.com ٖٓاُٞاسد  اإلٌُزش٢ٗٝ ٣ذُِجش ياعزالٓ ٖٓ ربس٣خ  االرلبم ٛزآذح  عزجذأ.   االتفاق مذة.  8 

أٗذ  أٝ ٗؾٖ ئٓب . ؿشف أ١ هجَ ٖٓ ٣زْ ئٜٗبؤٛب  ػ٘ذٓب ر٘ز٢ٜ ٝعٞف ،  اُششاًخاُخبص ثبإلٗؼٔبّ ُجشٗبٓظ  ؿِجي٣ل٤ذ ثوجٍٞ 

ػ٠ِ ػ٘ٞإ اُجش٣ذ  ثبإلٜٗبء ئشؼبسا ا٥خش اُـشف ثاػـبء ٝرُي ، عجت دٕٝ ٖٓ أٝ ٓغ ، ٝهذ أ١ ك٢ االرلبم ٛزا ٢ٜ٘٣ هذ

ػ٘ٞإ ثش٣ذى اإلٌُزش٢ٗٝ أُضجذ ػ٘ذ رغغ٤ِي ٓؼ٘ب ، ٝثش٣ذٗب اإلٌُزش٢ٗٝ أُؼٕ٘ٞ  )اإلٌُزش٢ٗٝ اُخبص ثٌَ ٓ٘ب 

Affiliates@SwiftTask.com  )  .اُؼالٓبد اعزخذاّ ػٖ كٞسا رٌق عٞف ، األعجبة ٖٓ عجت أل١ االرلبم ٛزا اٗزٜبء ػ٘ذ 

 اُز٢ األخشٟ أُٞاد ٝع٤ٔغ ، أُٞهغ ٝطالد ٝع٤ٔغ ، ٓٞهؼي ٖٓ ٝئصاُزٜب ، www.SwiftTask.com ُـٔٞهغ  اُزغبس٣خ

 اُؼُٔٞخ اُغبثن رٞػ٤ؾٜب  ٌُغت أُإَٛ اُٞؽ٤ذ أٗذ.   اُششاًخ ثشٗبٓظ ٓغ ٝراد طِخ  ٌُْ ػ٘ب ٤ٗبثخ أٝ هذٓذ ٖٓ خالُ٘ب 

 ٣زْ إٔ ُؼٔبٕ ٓؼوُٞخ ص٤٘ٓخ ُلزشح اُٜ٘بئ٤خ دكؼزي ؾغتٗ هذ ٝٗؾٖ.  كزشح ٛزٙ اإلرلبه٤خ ٝثبُششٝؽ اُٞاسدح ك٤ٜب  ٛزا خالٍ

ٖٓ عبٗج٘ب ػٖ أٟ ٓٞػٞع  ٣خض ٛزٙ اإلرلبه٤خ ٣ٝزْ ئسعبُٚ ُي  ئشؼبسأٟ  ٣ؼزجش عٞف.  ُي  اُظؾ٤ؼ أُجِؾ دكغئؽزغبة ٝ

ػ٠ِ ػ٘ٞإ خبص ث٘ب آخش ٖٓ أٟ ثش٣ذ ئٌُزش٠ٗٝ  أٝ Affiliates@SwiftTask.comٖٓ خالٍ ثش٣ذٗب اإلٌُزش٢ٗٝ أُؼٕ٘ٞ  

.  رِي اإلشؼبساد ئ٤ُي ٝك٠ األٝهبد أُؾذدح ُٚ رغ٤ِْ رْ هذثٔضبثخ أٗٚ ،   عغالر٘ب ك٢ٝأُغغَ   اُخبص ثي االٌُزش٢ٗٝ اُجش٣ذ

 ثشٗبٓظ:  اُزب٢ُ اُؼ٘ٞإ ػ٠ِئسعبُٜب ئ٤ُ٘ب ٣غت إٔ رظِ٘ب ًزبثخ  ٓـِٞةأٝ ٓشاعالد هب٤ٗٞٗخ  خبطخ ثٜزٙ اإلرلبه٤خ ٝ ئشؼبس أ١
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 ٓغ ، أُزؾذح اُؼشث٤خ اإلٓبساد ، ظج٢ أثٞ ، 11907 ثش٣ذ ط٘ذٝم،  ٌُِٔج٤ٞرش عبٓب ششًخ ، SwiftTask.com  اًخاُشش

 . " اُوب٤ٗٞٗخ اإلداسح "ئ٠ُ ٗغخخ

 اُؼشث٤خ اإلٓبساد ، ظج٢ أثٞ ئٓبسح ُوٞا٤ٖٗ االرلبم ثٜزا ٣زؼِن ك٤ٔب أٝ ػٖ ٣٘شأ ٗضاع أ١ ٣خؼغ.  به المعمول الماوون.  9 

 أُزؾذح اُؼشث٤خ اإلٓبساد ، ظج٢ أثٞ ئٓبسح ُٔؾبًْ اُؾظش١ بالخزظبصث بك٤ٜ سعؼخ الثظٞسح   ٝٗؾٖٝروش أٗذ .  أُزؾذح

 .ك٤ٔب ٣زؼِن ثٜزٙ اإلرلبه٤خ 

ٝر٘ل٤ز  ك٢ اُذخٍٞ ٝإٔ ، االرلبم ٛزا ك٢ ُِذخٍٞ ٝاُظالؽ٤خ  اٌُبِٓخ اُغِـخ ُذ٣ي إٔ رؼٖٔ ئٗي.   وشروط ضماواث.  31 

 ارلبم أٝ ػوذ أ١ ثٔٞعت ئ٠ُ اإلخالٍ ثأٟ ئُزضآبد ػ٤ِي  ٣إد١ أٝ ، أٝ ٣زؼبسع ٓغ  ، ٘زٜي٣ ال عٞف ي هجِ ٖٓ االرلبم ٛزا

 األعشاسأٝ  ، ٝاُ٘شش اُزأ٤ُق ؽوٞم ٣زؼبسع ٓغ أٟ أٝ ، ٣٘زٜي  ُٖ  ثي اُخبص أُٞهغ إٔ  رؼٖٔ ٗيأٝ.  ٓغ عٜخ صبُضخ

 اُوزفأٟ طٞسح ٖٓ  ش٣ٌَ أٝ صبُش ؿشف ١أل اُلٌش٣خ ا٤ٌُِٔخ ؽوٞم ٖٓ ؿ٤شٛب أٝ ، اُزغبس٣خ اُؼالٓبدأٝ  ، اُزغبس٣خ

 ػٖ أُغإٍٝ ٝؽذى أٗذ.  صبُش ؿشف ألٟ  آخش ؽن أ١ أٝ اُذػب٣خ ٖٓ ؽن أ١ ٗزٜبىئ أٝ اُخظٞط٤خ ٗزٜبىئ ٝأ ٝاُزش٤ٜشأ

ػذّ  ػ٠ِ رٞاكن أٗذ .اُزًش عبُلخ أُٞػٞػبد ٖٓ أ١ ػٖ ٓغئ٤ُٖٞ ٌٕٞٗ ُٖٝأٗ٘ب . ٓٞهؼي ٝٓؾزٟٞ ٝط٤بٗخ ٝرشـ٤َ رـ٣ٞش

ر٘شأ  ٓغإ٤ُٝخ ًَ ٖٓ ٝؽٔب٣زٜب ، ٝاًُٞالء ٝأُٞظل٤ٖ ئ٤ُٜب  ٝأُ٘زغج٤ٖ ٝئداس٤٣ٜب  ٝٓذ٣ش٣ٜب ، SwiftTask.com ٓغئ٤ُٞخ

 ك٢ ثٔب) ر٘شأ ػٖ رُي  ٗلوبد ٝأ أػشاسرؼ٣ٞؼٜب ػٖ أٟ ٖٝٓ اُـ٤ش ثغجت رُي  ٓـبُجبدٖٓ أٟ  ٝأ ، ٓٞهؼي أٝ ٓؾزٞاٙ  ػٖ 

 ٝرشـ٤َ ، رـ٣ٞش ػٖ اُ٘بشئخ أٝ أُزظِخ( ا٤٤ُٜٖ٘ٔ ٖٓ ؿ٤شْٛ ٝرٌب٤ُق أُؾٌٔخ ٝرٌب٤ُق ،" ه٤ٞد دٕٝ"  أُؾبٓبح أرؼبة رُي

 . أٝ ٖٓ ٣ٔضِي رغبٙ أٟ ئرلبم هب٠ٗٞٗ ُي ٓغ اُـ٤ش هجِي ٖٓ خشم أ١ أٝ/  ٝ ، ٓٞهؼي ٝٓؾز٣ٞبد ٝط٤بٗخ

 ػٔبٗبد أٝ ٝػٞد أ٣خ ٗوذّ ُٖ"  ٢ٛ ًٔب" اُز٠ ٗوذٜٓب ُي  خذٓبداُٝ اُٞصبئن ٝعبئش ،" اُشٝاثؾ" أُٞهغ ٝطالد روذ٣ْ ٣ٝزْ 

 أٝ اُوب٤ٗٞٗخ أٝ اُؼ٤٘ٔخ أٝ اُظش٣ؾخ ، ٝاُششٝؽ اُؼٔبٗبد ع٤ٔغٖٓ  رؾذ٣ذا ٓغإ٤ُٝز٘ب ٗخ٢ِ ٝٗؾٖ ، ٗٞع أ١ ٖٓ ث٤بٗبد أٝ

 ٝأُالئٔخ ، ُِزش٣ٝظ  اُؼ٤٘ٔخ اُؼٔبٗبد اُؾظش ال أُضبٍ عج٤َ ػ٠ِ رُي ك٢ ثٔب ، ثبإلرلبه٤خ ٣زؼِن ك٤ٔبرُي ٝ ، رُي ؿ٤ش

 ٖٓ خب٤ُخ أٝ ٓ٘وـؼخ ؿ٤ش٣ٌٕٞ ثظٞسح  عٞف ٓٞهؼ٘ب رشـ٤َ إٔث ػٔبٗبد أ١ ٗوذّ الٝٗؾٖ .   االٗزٜبى ػذّ أٝ ٓؼ٤ٖ ُـشع

ػ٘ذ  اُوغْ ٛزا أؽٌبّ نٝرـج  com.www.SwiftTask أُٞهغخالٍ  ٖٓ دائٔب ٓزبؽخ رٌٕٞ عٞف خذٓبر٘ب ثإٔ أٝ األخـبء

 . األعجبة ٖٓ عجت أل١ االرلبه٤خ ٛزٙ ئٜٗبء أٝ اٗزٜبء

 كشص كوذإ أٝ األسثبػ ك٢ خغبسحأٟ  ػٖ رغبٛي ٤ٖٓغإُٝ ٌٕٞك٠ أٟ ؽبٍ ٖٓ األؽٞاٍ ُٖ ٗ.  المسؤوليت تحذيذ.  33 

 رجؼبد ثظٞسح ٓجبششح أ٣خ ػٖ أٝ ،ثذائَ ُزُي   رذث٤ش ٝرٌِلخأ  األػٔبٍ رٞهقأٝ  ، ُِج٤بٗبد كوذإ ٝأ اعزؼٔبٍ ػ٤بع أٝ ػَٔ

 ، عججٜب ًبٕ أ٣ب  اُخبص ثٜب اُششاًخ جشٗبٓظث أٝ ٤خاالرلبه ثٜزٙ ٓزظِخ أٝ ػٖ ٗبرغخ  ػشػ٤خ أػشاس أٟ أٝ  ٓجبششح ؿ٤ش أٝ

 اُوغْ ٛزا ك٢ أُج٤٘خ ٝاُششٝؽ اُؾذٝد .ألٟ عجت آخشأٝ( اإلٛٔبٍ رُي ك٢ ثٔب) اُؼشس أٝ اُؼوذ ثٔٞعت ٗشأد ئرا ػٔب ٝأ

 ػ٘ذ اُوغْ ٛزا أؽٌبّ رـجن. األػشاس ٛزٙ ٓضَ ؽذٝس ثآٌب٤ٗخ SwiftTask.com ئثالؽ رْ هذ ًبٕ ئرا ؽز٠ ر٘ـجنعٞف 

 . األعجبة ٖٓ عجت أل١ االرلبه٤خ ٛزٙ ئٜٗبء أٝ اٗزٜبء

 ٖٓ ٓؼ٤٘خ ٓؼِٞٓبد أٝ اإلؿالع ػ٠ِ  ئ٠ُ اُٞطٍٞ ئٌٓب٤ٗخ ُذ٣ي ٣ٌٕٞ هذ ، االرلبم ٛزا ٓذح خالٍ.  السريت.  31 

SwiftTask.com ٓؼِٞٓبد رٔضَ ٗٞػب  أٝ" غش٣خاُ" ك٠ ٗظش اُشخض اُؼبهَ رز٤ٔض ثـبثغ ٓؼِٞٓبد ٢ٛٝ ، ُِؼبٓخ ٓزبؽخ ؿ٤ش

ثشٌَ  رؼشف اُز٢ أُؼِٞٓبد رزؼٖٔ ال اُغش٣خ أُؼِٞٓبد.  " ٓؼِٞٓبد عش٣خ"ٝك٠ ًَ األؽٞاٍ ٣ـِن ػ٤ِٜب   "ا٤ٌُِٔخ"ٖٓ 

( ة) ، صبُش ؿشف أ١ ئ٠ُ عش٣خ ٓؼِٞٓبد أ١ ػٖ شقاٌُ ػذّ( أ) :ػ٠ِ  رٞاكوٕٞأٗزْ .  ٌَُ صائشٟ أُٞهغ  ٝأُزبؽخ ػبّ 

ٝأٗذ ( ط)  ، االرلبم ٛزا ثٔٞعت ٝٓغإ٤ُٝبري ؽوٞهيك٠ ؽذٝد  ئال ئعشاء  أٝ ألٟ ألؿشاع عش٣خ ٓؼِٞٓبد أ١ اعزخذاّ ػذّ

 أُؼِٞٓبد ُؾٔب٣خ ٜبرغزخذٓ اُز٢ اُؼ٘ب٣خ ٖٓ اُذسعخ ث٘لظرـِغ ػ٤ِٜب ك٠ ٛزا اُخظٞص اُز٠  أُؼِٞٓبدعش٣خ  ػ٠ِ رؾبكظ
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 أل١ االرلبه٤خ ٛزٙ ئٜٗبء أٝ اٗزٜبء ثؼذ ع٘ٞاد صالس ُٔذحرجو٠ ه٤ذ اُز٘ل٤ز  عٞفٖٓ عبٗجي  االُزضآبد ٛزٙ. ثي اُخبطخ اُغش٣خ

 . األعجبة ٖٓ عجت

 ٝأٗي.  اُٞاسدح ك٤ٜب  ششٝؽًَ األؽٌبّ ٝاُ  ػ٠ِ بُٔٞاكوخثٝ ، االرلبه٤خ ٛزٙ هشأد ثأٗي  روش أٗذ.  المستمل  التحمك.  31 

أُغزخذ٤ٖٓ أٝ رؼذ٣َ  هذ ٗوّٞ ثزـ٤٤ش األعظ ٝاُششٝؽ اُخبطخ ثذػٞح ( ٓجبششح ؿ٤ش أٝ ٓجبششحثظٞسح ) ٝهذ أ١ ك٢ أٗ٘ب رلْٜ

 ػَٔ ٝرلؼ٤َ ئرلبه٤بد ٓٔبصِخ ٓغ هذ ٣زْ ٝ ، االرلبم ٛزا ك٢ اُٞاسدح رِي ػٖ رخزِق هذثـش٣وخ  ٓزـِجبد رؼش٣ق أُغزخذ٤ٖٓ 

اُخبص ثٜزٙ  اُششاًخ ثشٗبٓظ ك٢ أُشبسًخ عزظٞاةثا ٓغزوَ ٝأٗي هٔذ ثشٌَ .ٓٞهؼي ٓغ رز٘بكظ أٝ رزشبثٚ اُز٢ أُٞاهغ

 . االرلبم ٛزا ك٢ ػ٤ِٜب ٓ٘ظٞص ٛٞ ٓب ثخالف بدث٤بٗ أٝػٔبٗبد أٝ ٝػٞد  أٗي ُْ روْ ثٜزا ئػزٔبدا ػ٠ِٝ ُٜب اإلرلبه٤خ

 ٓششٝع أٝ أٟ ٤ٌِٓخ ٓشزشًخ ، االرلبم ٛزا ػ٠ُِٖٝ ٣زشرت  ، ٓغزوِٕٞ ٓزؼبهذٕٝ SwiftTask.comٝ أٗذ.  عام .  31 

 iإٔ رذسى إٔ ػ٤ِي  .خبسط ٗـبم ٛزٙ اإلرلبه٤خ  SwiftTask.com ٝث٤ٖ ث٤٘ي ػَٔ ػالهخ أٝ ،رٔض٤َ  أٝ ، ًٝبُخ أٝ،  ٓشزشى

 اُج٘ٞد ٖٓ أ١ ثزؼذ٣َ ٗوّٞ هذ  .  SwiftTask.com ثبعْ ث٤بٗبد أ١ روذ٣ْ أٝ ػشٝع أ٣خ هجٍٞ أٝ روذ٣ْ عِـخ ُذ٣ي ٤ُظ

 ػ٠ِ عذ٣ذ ارلبمأٟ  أٝ اُزـ٤٤ش ئشؼبس ٗشش ؿش٣ن ػٖ ، اخز٤بسٗب ٝثٔؾغ ٝهذ أ١ ك٢ ، االرلبم ٛزا ك٢ اُٞاسدح ٝاُششٝؽ

 ك٢ أُغزٔشح ٓشبسًزٌْ.  االرلبم ٛزا ٢ٜ٘ر إٔ ٛٞ اُٞؽ٤ذ ع٤ٌٕٞ خ٤بسى  ، ُي ثبُ٘غجخ ٓوجٍٞ ؿ٤ش رؼذ٣َ أ١ ًبٕ ئرا.  ٓٞهؼ٘ب

 ػٖ اُز٘بصٍ  ُي ٣غٞص ال . ُِزـ٤٤ش ِٓضٓب هجٞال ٣شٌَ ٓٞهؼ٘ب ػ٠ِ عذ٣ذ ارلبم أٝ اُزـ٤٤ش ئشؼبس ٗشش ثؼذ ُذ٣٘ب اُششاًخ ثشٗبٓظ

 ٓغجوخ خـ٤خ ٓٞاكوخ دٕٝ ٖٓ ئ٠ُ أٟ ؿشف آخش  االرلبم ٛزا ثٔٞعت يٝاعجبر أٝ ؽوٞهي ٖٓ ؽن أ١ أٝ االرلبم ٛزا ٗوَ أٝ

 ؾ٣َٝ ، ٛ٘ب حأُزًٞس ؽٍٞ ًبكخ أُٞاػ٤غ  SwiftTask.comث٤٘ي ٝث٤ٖ   ٝاُؾظش١ اٌُبَٓ اُزلبْٛ ٣شٌَ االرلبم ٛزا .ٓ٘ب

 ث٤ٖ  ٌٓزٞثخ أٝ شل٣ٞخ ًبٗذ عٞاء ،( اإلػالٗبد رُي ك٢ ثٔب) رظبالدئ ٝأ ، رلبهبدأٝ ئ ، ٓؼبطشح أٝ عبثوخ رلبٛٔبد أ٣خ ٓؾَ

 .اُـشك٤ٖ


