صقـذد ٘زٖ ثٌٛع١مز ثٌـفـٛثةذ ٚثٌخذِجس ٚثٌششٚؽ ٚثألفىجَ ٚثٌّسؤ١ٌٚجس ثٌّضظٍز ِن
ثٌخذِجس ٚثٌّضث٠ج ف ٟدجلـز هؼ٠ٛضه ِن ٌٍّ Auto-Plusسجهذر هٍ ٝثٌـش٠ك ("Auto-
٠ .)"Plusشؽ ٝثإلفضفجف دٙزٖ ثٌٛع١مز وّشؽن ٚلشثءصٙج دوٕج٠ز .إرث وجْ ٌذ٠ه أ ٞأستٍز
دخظٛص هؼ٠ٛضه٠ ،شؽ ٝثإلصظجي ِن  Auto-Plusهٍ:ٝ
+469 )66( 068 0888

( 0خغٕط)

صوش٠ف خذِز فًّ/لـش ِشوذز دأْ ٠ى ْٛثٌ ٝألشب يشكض إصالح ػّٓ ثٌقذٚد/ثٌّذجدا
ثٌّضظٍز دفتز ثٌوؼ٠ٛز هٕذ ٔمـز فذٚط ثٌوـً٠ .ضُ صوش٠ف "ِشوض ثإلطالؿ" دأٔٗ ِشآح
ِؾٙض دجألدٚثس ٚثٌّوذثس ٚثٌفٕٚ ٓ١١رٌه ٌوًّ ثإلطالفجس ثٌوجِز ٌٍّشوذجس .ف ٟفجي
ثٌقجؽز إٌ ٝإطالؿ صخظظ ،ٟال ّ٠ىٓ ٌـ  Auto-Plusػّجْ صٛفش ٘زٖ ثٌخذِز فِ ٟشوض
ثإلطالؿ .إرث إخضجس أفذ ثألهؼجء فًّ/لـش ثٌّشوذز ثٌِ ٝشوض آخش خجسػ فذٚد ثٌوؼ٠ٛز ،صضشصخ هٍ ٝثٌوؼ ٛدوغ ثٌضىجٌ١ف
ثإلػجف١ز .ال ّ٠ىٓ ٌـ  Auto-Plusػّجْ صٛفش ثٌمـن ثٌالصِز  ٚأْ ٠ضُ ثإلطالؿ دشىً فٛس .ٞصىجٌ١ف ثإلطالؿ ِ٘ ٟسؤ١ٌٚز
ثٌوؼ .ٛدئسضغٕجء أْ صىِ ْٛذسؽز ف ٟهؼ٠ٛز ِوٕ١ز ،خذيح انشافؼح ؿٛش يرضًُح ،صضشصخ هٍ ٝثٌوؼ ٛدوغ ثٌضىجٌ١ف
ثإلػجف١ز.

هؼ٠ٛضه ِن ٚ Auto-Plusدوذ ثٌضذل١ك ٚثٌّٛثفـمز٠ ،ضُ صفوٍٙ١ج دوذ  23سجهز ِٓ
صسؾ ً١ثٌوؼ٠ٛز دٛثسـز ثٌٙجصف ث ٚثالٔضشٔ١ش .ثٌضغـ١ز طجٌقز ٌّذر سٕز وجٍِز.
ِغجي :ف ٟفجي ِذجششر ثٌضغـ١ز ف 22 ٟصشش ٓ٠ثألٚي  ،3122سٛف صى ْٛطجٌقز
فضِٕ ٝضظف ثٌٍ ً١ف 21 ٟصشش ٓ٠ثألٚي .3122
صضٛفش ٍِٙز  2أ٠جَ ػّجْ إلسضشدثد ثٌشس ِٓ َٛصٛل١ش صسؾ ً١ث ٚصؾذ٠ذ هؼ٠ٛضه ِن  ،Auto-Plusفظشثً ف ٟفجٌز هذَ
إسضخذثِه ث ِٓ ٞثٌخذِجس ف ٟدجلـز هؼ٠ٛضه .س١ضُ إلضـجم سس َٛإدثس٠ز دٕسذز  %30إػجفز أل ٞخظُ صٍم١ضٗ هٕذ
ثٌضسؾ.ً١
ف ٙحال إنـاء ػضٕٚرك يٍ لثهك تؼذ إَمضاء يٓهح  7أٚاو ضًاٌ إسرشداد انشسٕو ،نٍ ٚرى إسرشداد ا٘ يثهؾ
يًٓا كاَد انظشٔف.
ّ٠ىٕه صشل١ز دجلـ ز ثٌوؼ٠ٛز ثٌخجطز ده ف ٟأٚ ٞلش ،ف ٟفجي ٌُ ٠ضُ إسضخذثَ ث ِٓ ٞخذِجس هؼ٠ٛضه٠ .ضٛؽخ هٍ ٝثٌوؼٛ
دفن وجًِ ثٌفشق د ٓ١سسُ ثٌوؼ٠ٛز ثإلدضذثة١ز  ٚسسُ ثٌوؼ٠ٛز ثٌؾذ٠ذر .طالف١ز ثٌوؼ٠ٛز ثٌؾذ٠ذر ٘ٔ ٟفس طالف١ز ثٌوؼ٠ٛز
ثإلدضذثة١ز ٚصٕض ٟٙدٕفس ثٌضٛل١ش.
٠ضُ إؽشثء ثٌّشثسالس دِ Auto-Plus ٓ١ن ثٌوؼٚ ٛثٌّضؼّٕز فجٌز ثٌقسجح ،فجٌز دجلـز ثٌوؼ٠ٛز ،ثٌوشٚع ،ثإلخـجسثس ٚثٌضش٠ٚؼ
ٚفمج ٌضفجط ً١ثإلصظجي ثٌّذسؽز ِٓ لذً ثٌوؼ ٛهٕذ ثٌضسؾٍ٠ .ً١ضضَ ثألهؼجء دضقذ٠ظ صفجط ً١ثإلصظجي ثٌخجطز د ُٙف ٟفجي
ٚؽٛد أ ٞصغ١١ش ١ٌٚس ٌذ ُٙ٠إهضشثع فٛي صٍم٘ ٟزٖ ثٌّشثسالس.
ٌــ  Auto-Plusثإلفضفجف دجٌقك إلٌغجء ثٌوؼ٠ٛز أل ٞسذخ وجْٚ ،ف ٟأٚ ٞلش ،هٍ ٝثإلؿالق ِّٙج وجٔش ثٌفوجٌ١ز فٚ ٟلش
ثإلٌغجء دٛثسـز ثٌٙجصف ث ٚثالٔضشٔ١ش .ف ٟفجي ثخض١جس  Auto-Plusإلٌغجء هؼ٠ٛز ِج Auto-Plus ،سضشسً إخـجسثً دئٌغجء ثٌوؼ٠ٛز
دٛثسـز دش٠ذثً ثٌىضش١ٔٚجً  /دش٠ذ٠جً هٍ ٝثٌوٕٛثْ ثٌّذسػ ف ٟصسؾ ً١ثٌوؼ٠ٛز ،ث ٚإٌ ٝثٌوٕٛثْ ثٌّقذَط ِٓ لذً ثٌوؼٌ ٛـ Auto-
 ،Plusؽٕذجً إٌ ٝؽٕخ ِن إسضشدثد صٕجسذٌ ٟشس َٛثٌوؼ٠ٛز ،إْ ٚؽذس.
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دقسخ ٔٛم دـجلـز ثٌوؼ٠ٛزٌٍ ،وؼ ٛثٌقك فِ ٟضث٠ج ٚخذِجس ِضوذدرِ .ض٠ذثً ِٓ
ثٌضٛػ١قجس ٌٍّضث٠ج ٚثٌخذِجس ِٛطٛفز ف ٟلسُ "ثٌضوش٠فجس" ِٓ ٘زث ثٌؾضء ِٓ
ثٌّسضٕذ.

ثٌّظـٍقجس ثٌّسضخذِز فِ ٟضث٠ج دجلـز ثٌوؼ٠ٛز صقًّ ثٌّوٕ ٝهٍ ٝثٌٕق ٛثٌّذٓ١
أدٔجٖ
 Auto-Plusصُغـ ٟثٌّق١ؾ ثٌذثةشٌٍّ ٞذْ ثٌشة١س١ز ثٌغالط ف ٟإلٍ ُ١وشدسضجْ (ثسد– ً١
ثٌسٍّ١جٔ١ز – د٘ٛن) ٚثٌـشق ثٌشة١س١ز ثٌسش٠وز ثٌٛثطٍز د٘ ٓ١زٖ ثٌّذْ ثٌغالط وّج ٘ٛ
ِشجس إٌ ٗ١ف ٟثٌخشثةؾ أدٔجٖ .نٍ ٚرى ذـغٛح خاسض انًحٛظ انذائش٘ نهًذٌ
تٕاسغح أ٘ يٍ ٔحذاخ إَمار انذساجاخ أٔ ٔحذاخ إَمار انسٛاساخ .إْ وجْ ثٌوؼٛ
ِسجفشثً ثِ ٚمّ١جً خجسػ ثٌّق١ؾ ثٌذثةشٌٍّ ٞذٕ٠ز ،س١ضُ إسسجي فمؾ خذِز فًّ/لـش
ثٌّشوذز .ف٘ ٟزٖ ثٌقجٌزٚ ،فجٌز دجلـز ثٌوؼ٠ٛز ِؤٍ٘ز ٌخذِز فًّ/لـش ثٌّشوذز Auto-Plus ،صضقًّ ثٌشسُ ثإلدضذثةٌ ٟخذِز
فًّ/لـش ثٌّشوذز ٚصضشصخ هٍ ٝثٌوؼ ٛصىجٌ١ف فمؾ ثٌشسٌ َٛىً وٍِٛ١ضش ٌٍّسجفز خجسػ ثٌّق١ؾ ثٌذثةشٌٍّ ٞذٕ٠ز د ٓ١ألشح
خذَِ فًّ/لـش ِشوذز ٚثٌّٛلن ثٌقجٌٌٍ ٟوُؼٚ ٛدجإلػجفز إٌ ٝثٌّسجفز إٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ ٠ٚؾخ أْ صذفن
ِٛلن ِضٛفش ٌُّ َ
هٍ ٝثٌـفٛسِ .ن رٌه ،إرث وجٔش دجلـز ثٌوؼ٠ٛز غ١ش ِؤٍ٘ز ٌخذِز فًّ/لـش ثٌّشوذز( ،صـذك أفىجَ ٚششٚؽ ذجأص حذٔد
اإلذصال) .األػضاء انزٚ ٍٚسافشٌٔ أٔ انًم ًٍٛٛخاسض انًحٛظ انذائش٘ نهًذُٚح ٔنكٍ نٛس ػهٗ انغشق
انشئٛسٛح انسشٚؼح انٕاصهح ت ٍٛانًذٌ انصالزٔ ،فماً نهخشائظ أدَاُِٚ ،مِشٌََٔ تأٌ  Auto-Plusنٍ ذمٕو ترـغٛح ْزِ
انًُاعك ٔاأللانٛى.
٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز ٌضشص١خ "وشف ثٌوـً ٚإطالفٗ" ٌألهـجي
ثٌذس١ـز ِضؼّٕجً "ِؼخز ثٌٛلٛد" فِٛ ٟلن ثٌوـً Auto-Plus .ال ٠ضقًّ أِ ٞسؤ١ٌٚز
هٓ هًّ "ِضٚد ٞثٌخذِز" ف ٟصمذ٘ ُ٠زٖ ثٌّسجهذر٘ .زٖ ثٌخذِز ٌ١سش دذ٠الً هٓ
ثٌظ١جٔز ث ٚثإلطالؿ دٛثسـز ِ١ىجٔ١ىِ ٟضخظض ،وّج ال صشًّ صٛط ً١أ ٚصشو١خ أ ٞلـن
غ١جس ؽذ٠ذر.
٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز ٌضشص١خ خذِز فًّ ثٌّشوذزِ .ضٚد ثٌخذِز
سٛف ٠م َٛدـ "فًّ ثٌّشوذز" دٛثسـز ٔجلٍز ِسـقز ٚدئسضخذثَ ثٌّوذثس ثٌم١جس١ز،
ف ٟفذٚد ثٌّسجفجس ثٌّقذدر ف ٟدجلـز ثٌوؼ٠ٛز ثٌّخضجسر .إْ وجٔش انُالهح
انًسغحح غ١ش ِٕجسذز إلٔؾجص ثٌّّٙزٔ" ،جلٍز لـش ِشوذز" ِٕجسذز س١ضُ إسسجٌٙج.
الفق أْ ثٌضغـ١ز ال صشًّ ثٌضىجٌ١ف ثٌّشصذـز دضٕل١ف ِٛلن ثٌقجدط أ ٚثإلطـذثَٚ ،لش
ثإلٔضلجس /ٚأ ٚسس َٛصخض ٓ٠ثٌّشوذز .وجفز ثٌششٚؽٚ ،ثٌمٛ١د  ٚثٌقذٚد ثٌخجطز دجٌخذِز ٚثٌّـذمز ف٘ ٟزث ثٌّسضٕذ صٕـذك ث٠ؼج
هٍ٘ ٝزٖ ثٌخذِز .دغغ ثٌٕلش هٓ أ ٞشٟء ٠ضوجسع ف٘ ٟزث ثٌّسضٕذ ،ثِ ٚن ِضث٠ج ثٌذجلـز ثٌخجطز ده٠ ،شؽِ ٝالفلز أْ
 Auto-Plusسٕف ٚـغ ٙفمظ ذكهفح خذيح حًم/لغش يشكثح ذصم نًحٛظ انًذُٚح انذائش٘ .أ٘ سسٕو يسافح
إضافٛح ْ ٙذحد يسؤٔنٛح انؼضٕ.
٠ Auto-Plusوًّ هٍ ٝصشص١خ خذِز ٔٙغ ثٌذـجس٠ز ف ٟثٌّٛلن .ثٌّ١ىجٔ١ى ٟس١قجٚي
إهجدر صشغ ً١س١جسصه دٛثسـز إسضٕٙجع دـجس٠ز ثٌس١جسر .إرث ٌُ ٠ضُ صشغ ً١ثٌس١جسر،
دجإلِىجْ ثإلسضذذثي دضمذ ُ٠خذِز فًّ/لـش ِشوذز إٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ (٠شؽٝ
ثإلؿالم هٍ ٝفمشر خذِز ِسضذذٌز/الفمز) .ال صمذَ ثٌخذِز الفمجً ثال دوذ ِٛ٠ 32جً.
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٠ Auto-Plusوًّ هٍ ٝصشص١خ خذِز صٛط ً١ثٌٛلٛد ٌّٛلوه دٛثسـز إِج ٚفذر إٔمجر
ثٌذسثؽز أٚ ٚفذر إٔمجر ثٌس١جسر أ ٚدٛثسـز شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز .سٛف ٔم َٛدضٛطً١
وّ١ز ؿجسةز .ألسذجح صضوٍك دجٌسالِزٔ ،قٓ غ١ش لجدس ٓ٠هٍ ٝصٛف١ش ثٌذشٚدجْ/ثٌغجص .إرث
وٕش دقجؽز ٌٛلٛد ثٌذ٠ضي ،سٕم َٛإِج دضٛطٚ ً١لٛد ثٌذ٠ضي ثٔ ٚم َٛدقًّ س١جسصه ثٌٝ
ثلشح ِقـز ٚلٛد ثٌذ٠ضي ػّٓ فذٚد ثٌّسجفز ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز هؼ٠ٛضه (صضشصخ
هٍ ٝث ٌوؼ ٛدوغ ثٌضىجٌ١ف ثإلػجف١ز) .أسوجس ٚصىٍفز ثٌٛلٛد ثٌّسٍَُ صضفجٚس صذوج ٌٕٛم ثٌٛلٛد ٚثٌمّ١ز ثٌسٛل١ز ثٌقجٌ١ز٠ .سضٕذ
صٛط ً١ثٌٛلٛد هٍ ٝصٛثفشٖ ِن ِضٚد ٞثٌخذِز ف١ظ أْ دوؼجً ِٕ ُٙلذ ال ٠ضٛفش ِوٗ ثٌٛلٛد دسذخ ٌٛثةـ ثٌضأِٚ ٓ١ثٌسالِز .فٟ
فجي هذَ صٛفش ثٌٛلٛد ،س١ضُ فًّ/لـش ثٌس١جسر ثٌ ٝألشح ِقـز ٚلٛد ػّٓ فذٚد ثٌّسجفز ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز هؼ٠ٛضه
(٠شؽ ٝثإلؿالم هٍ ٝفمشر خذِز ِسضذذٌز/الفمز).
٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز هٍ ٝصشص١خ خذِز ِمفً-خجسؽجًِ .ضٚد
ثٌخذِز س١قجٚي فضـ س١جسصه دجسضخذثَ ثٌّوذثس ثٌم١جس١ز ثٌخجطز دفضـ ثٌس١جسر،
١ٌٚسش ثٌخجطز دخذِز ِظٍـ ثأللفجي .ثٌوؼٚ ٛفذٖ ِسؤٚي هٓ أ ٞػشس ٕ٠ؾُ ِٓ
ِقجٌٚز ثٌفضـ ٘زٖ .ف ٟفجي ثٌمفً هٍِ ٝفجص١ـ ثٌس١جسر ف ٟطٕذٚق ثألِضوز ٕ٘ٚجٌه
إِىجٔ١ز ثٌٌٛٛػ هٓ ؿش٠ك لّشر ثٌشوجح دٛثسـز ؿٛثسا فضـ ثٌظٕذٚق ثِ ٚمجهذ خٍف١ز
لجدٍز ٌٍـِ ،ٟضٚد ثٌخذِز سٛف ٠م َٛدّقجٌٚز فضـ دجح ثٌس١جسر دجسضخذثَ ثٌّوذثس ثٌم١جس١ز ثٌخجطز دفضـ ثٌس١جسر ٚ
إسضخشثػ ثٌّفجص١ـ .ف ٟفجي فشً ِقجٌٚز فضـ ثٌس١جسر ،س١ضُ فًّ/لـش ثٌس١جسر ثٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ ػّٓ فذٚد
ثٌّسجفز ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز هؼ٠ٛضه (٠شؽ ٝثإلؿالم هٍ ٝفمشر خذِز ِسضذذٌز/الفمز).
٠ Auto-Plusوًّ هٍ ٝصشص١خ خذِز صذذ ً٠ثإلؿجس ثٌّغمٛح فِٛ ٟلوه دٛثسـز إِج
ٚفذر إٔمجر ثٌذسثؽز أٚ ٚفذر إٔمجر ثٌس١جسر أ ٚدٛثسـز شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز .س١مَٛ
ِضٚد ثٌخذِز هٍ ٝفه ثإلؿجس ثٌّغمٛح ٚإسضذذثٌٗ دجإلؿجس ثإلفض١جؿ ،ٝف ٟفجي ثإلؿجس
ثإلفض١جؿ ٟؽج٘ض ٌٍوًّ دأِجْ .إْ ٌُ ٠ىٓ ثإلؿجس ثإلفض١جؿ ٟؽج٘ض ٌٍوًّ دأِجِْ ،ضٚد
ثٌخذِز س١قجٚي إطالفٗ ف ٟثٌّٛلن ث٠ ٚم َٛدقٍّٗ ٚإطالفز هٕذ ثلشح ِقً إطالؿ
ِضخظض (صضشصخ صىٍفز ثإلطالؿ هٍ ٝثٌوؼ )ٛأ ٚس١ضُ فًّ/لـش ثٌس١جسر إٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ ػّٓ فذٚد ثٌّسجفز
ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز هؼ٠ٛضه (٠شؽ ٝثإلؿالم هٍ ٝفمشر خذِز ِسضذذٌز/الفمز) .فه ٚصشو١خ ثٌسالسً (ثٌؾٕجص٠ش) غ١ش
ِشٌّٛز ػّٓ ثٌذشٔجِؼ .ف ٟفجي صٛؽخ صذذ ً٠إؿجس ِغمٛح ٚصٛلف ثٌس١جسر هٍ ٝؿش٠ك سش٠ن ِضدفُ /ٚأ ٚصمجؿن ِشٚس،ٞ
٠ؾخ لـش ثٌس١جسر ٌّٛلن آِٓ أٚالً  ِٓٚعُ صذذ ً٠ثإلؿجس.
٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز هٍ ٝصشص١خ خذِز إطالؿ ِؼخز ثٌٛلٛد.
إهضّجدثً هٍٛٔ ٝم ثٌس١جسر ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌششٚؽِ ،ضٚد ثٌخذِز س١قجٚي ثِج إطالؿ أٚ
صذذِ ً٠ؼخز ثٌٛلٛد فِٛ ٟلن ثٌوـً ٚرٌه فظشث هٍٔ ٝفمز ثٌوؼٚ ٛثٌٛثؽخ دفوٙج هٍٝ
ثٌفٛس ؛ ثٌوؼِ ٛ٘ ٛقذٖ ثٌّسؤٚي هٓ ثٌوٛثلخ ثٌٕجصؾز ِٓ ٘زٖ ثٌّقجٌٚز .ف ٟفجي
صٛؽخ إطالؿ إفضشثف ،ٟس١ضُ فًّ/لـش ثٌس١جسر إٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ ػّٓ فذٚد
ثٌّسجفز ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز هؼ٠ٛضه (٠شؽ ٝثإلؿالم هٍ ٝفمشر خذِز ِسضذذٌز/الفمز) .تـض انُظش ػٍ يضاٚا تالح
انؼضٕٚح ،انركهفح انكايهح نخذيح إصالح يضخح انٕلٕد ْ ٙيسؤٔنٛح انؼضٕ ٔػهٗ ػاذمّ ف ٙكم يشج يًٓا
ذكشس حذٔشٓا.
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٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ٌّضٚد ٞثٌخذِز هٍ ٝصشص١خ خذِز ثٌشثفوزِ .ضٚد ثٌخذِز
س١قجٚي سفن ث ٚسقخ ثٌّشوذز ثٌّشٌّٛز ٚثٌوجٌمز ف ٟأ ٞلٕجر ،خٕذق ،ؿ ،ٓ١سًِ ثٚ
عٍؼ دششؽ أْ صى ْٛثٌّشوذز هجٌمز ِذجششر دجٌمشح ِٓ ؿشق ثإلسفٍش أ ٚثٌـشق ثٌّوذذر
(دّسجفز ألظج٘ج  0أِضجس) ّ٠ٚىٓ ثٌٛطٛي إٌٙ١ج دأِجْ ِن ِوذثس سثفوز ثٌّشوذجس
ثٌم١جس١ز .ال ّ٠ىٓ ػّجْ صٛفش خذِز ثٌشثفوز ٌٍّشوذجس خجسػ ثٌـشق ٚثٌض ٟال ّ٠ىٓ
ثٌٛطٛي إٌٙ١ج هٓ ؿش٠ك ثٌـشق ثالسفٍض١ز أ ٚثٌـشق ثٌّوذذر .صـذك دوغ ثٌششٚؽ ٚثٌشس.َٛ

٠ Auto-Plusوًّ ِن شذىضٕج ِٓ ِضٚد ٞخذِز صأؽ١ش ثٌس١جسثس ٌضمذ ُ٠س١جسر ِسضأؽشر
ِؾجٔ١ز ف ٟفجي صوشع س١جسر ثٌوؼٌ ٛـ فجدط إطـذثَ دق١ظ صظذـ ثٌس١جسر غ١ش لجدٍز
ٌٍم١جدر  Auto-Plus ٚلذ لجَ دـ فًّ/لـش ثٌس١جسر ثٌِ ٝشوض ثإلطالؿ ثٌّوٕ .ٟإهضّجدثً
هٍ ٝفذٚد ِضث٠ج دجلز ثٌوؼ٠ٛز ،ثٌوؼ٠ ٛظذـ ِؤ٘الً ٌٍقظٛي هٍ ٝلسّ١ز صأؽ١ش س١جسر.
دق١ظ ٠ذم ٝثٌوؼ ٛفش ثٌضٕمً .ف ٟفجي سغذز ثٌوؼ ٛثإلسضّشثس ف ٟإسضخذثَ ثٌس١جسر
ثٌّسضأؽشر ٌّذر صض٠ذ هٓ فذٚد ثٌوؼ٠ٛز٠ ،ضقًّ ثٌوؼ ٛصىجٌ١ف ثٌفضشر ثإلػجف١ز ػّٓ ثٌسوش ثٌّخظ َٛألهؼجء .Auto-Plus
ذغثك انششٔط ٔاألحكاو نًضٔد٘ خذيح ذأجٛش انسٛاساخ.

ف ٟفجي صؾجٚص ثألهؼجء ثٌقذ ثأللظٌ ٝقذٚد ثإلصظجي ثٌّسّٛفز ٌخذِز ِوٕ١ز ػّٓ
فذٚد ِضث٠ج دجلز ثٌوؼ٠ٛز Auto-Plus ،س١سضّش ف ٟصمذ ُ٠ثٌخذِز ٌٍوؼ ٛدششؽ أْ
٠ى ْٛثٌوؼِ ٛذسوجً صّجِجً دأْ ؽّ١ن ثٌضىجٌ١ف ثٌّشصذـز ِن إصظجالس ثٌخذِز فٛق أ ٚصض٠ذ
هٓ ثٌقذ ثأللظٌ ٝقذٚد ثإلصظجي ثٌّسّٛؿ دٙج ػّٓ ِضث٠ج ثٌوؼ٠ٛز سٛف ٠ضُ صقٍّٙ١ج
ٚصقظٍٙ١ج ِٓ ثٌوؼ.ٛ

انخذيح انًسرثذنحٔ :لشثً ٌِلشٚف ِوٕ١ز ُِّ Auto-Plusىٓ أْ َٕ٠ضخِخ أْ َ٠سضذذِي خِذِزً َِقًِ خِذِزٍ أُخش .ٜف٘ ٟزٖ
ثٌقجٌز؛ "ثٌخذِز ثٌّسضذذٌز" فمؾ سٛف صمضـن ِٓ ِضث٠ج دجلز ثٌوؼ٠ٛز (ششٚؽ "ذجأص حذٔد اإلذصال" صـذك هٍ ٝثٌخذِز
ثٌّسضذذٌز).
انخذيح انالحمح :إْ ٌُ ٠ىٓ ِّىٕجً إٔؾجص ثٌخذِز ثأل ،ٌٝٚس١ضُ فًّ/لـش ثٌس١جسر إٌ ٝألشح ِشوض إطالؿ ػّٓ فذٚد
ثٌّسجفز ثٌّضظٍز دّضث٠ج دجلـز ثٌوؼ٠ٛز .وً ِٓ ثٌخذِض ٓ١سٛف صمضـن ِٓ ِضث٠ج ثٌوؼ٠ٛز (صـذك ششٚؽ "ذجأص حذٔد
اإلذصال" هٍ ٝفذر ٌىً ِٓ ثٌخذِض.)ٓ١
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ثٌخذِجس ثٌّمذِز فِ ٟضث٠ج هؼ٠ٛضه صضُ دشىً هجَ هٓ ؿش٠ك شذىز ِٓ ِضٚدٞ
ثٌخذِجسِ .ضٚد ٞثٌخذِز ُ٘ ِضوجلذِ ْٚسضمٍ٠ٚ ْٛضُ صذ٠ٚشُ٘ ٚثٌذفن ٌ ِٓ ُٙلذً
٠ Auto-Plus .Auto-Plusضخز خـٛثس ٌؼّجْ أٍ٘١ز ِضٚد ٞثٌخذِز ٠ٚوًّ ٌضمذُ٠
ثٌخذِز ثٌّٕجسذز ألهؼجء ٌ .Auto-Plusىٓ ٚدشىً ٔٙجةٟ؛ ِضٚد ثٌخذِز ٘ ٛثٌّسؤٚي هٓ ثألهّجي ثٌّٕؾضر .أ ٞصذوجس ِٓ
خسجةش أ ٚػشس ٔض١ؾز ٌذوغ ثإلؽشثءثس أ ٚهذَ ثٌوًّ ِٓ لذً ِضٚد ثٌخذِز ٌ١سش ِٓ ِسؤ١ٌٚز ِضٚد ثٌخذِز  / ٚأAuto- ٚ
٠ .Plusشؽ ٝثإلؿالم هٍ"( ٝفذٚد ثٌّسؤ١ٌٚز).
هٕذِج صسٛد كشٚف ِٕجخ١ز س١تز ،لذ ٠ضُ صوٍ١ك ثٌخذِز فض٠ ٝضوجف ٝثٌـمس ٌلشٚف
ِالةّز ٌٍوًّ .ف٘ ٟزٖ ثٌقجٌز ،صمذ ُ٠ثٌخذِز لذ ٠ضأخش ٚلذ ٠ؤد ٞإٌ ٝوغشر ثٌـٍخ
هٍ ٝثٌّسجهذر هٍ ٝثٌـش٠ك .ف ٟكً ٘زٖ ثٌلشٚف ،خذِز فًّ/لـش ِشوذز ٚغ١ش٘ج
ِٓ ثٌخذِجس لذ صىِ ْٛقذٚدر إٌ ٝألشح وشثػ صظٍ١ـ ٚفمج ٌضمذ٠ش  .Auto-Plusدجإلػجفز
إٌ ،ٝثألهؼجء ثٌّضظٍِٕ ِٓ ٓ١ـمز ِىشٛفز أ ٚغ١ش ِقّ١ز س١وـ ْٛثأل٠ٌٛٚز هٍٝ
ثألهؼجء ثٌّضظٍِٕ ِٓ ٓ١جؿك إِٓز ِٓ ثٌّٕضي ،ثٌّىضخ ...ثٌخ.

ال ٕ٠ذغ ٟثسضخذثَ ٘زٖ ثٌوؼ٠ٛز ٌألغشثع ثٌضجٌ١ز:


٘زٖ ثٌوؼ٠ٛز ٌ١س ثٌّفضشع ث ٚثٌّمظٛد ِٕٙج أْ صقً ِقً أ ٞدشٔجِؼ

خذِز أ ٚط١جٔز.


ثألهؼجء ثٌز ٓ٠خذِز ثٌّسجهذر هٍ ٝثٌـش٠ك صغـٙ١ج ششوز ثٌضأِ ٓ١ثٌخجطز دٚ ،ُٙصشغٍٙ١ج ٌ١س هٓ ؿش٠ك خذِز
ثٌّسجهذر هٍ ٝثٌـش٠ك .Auto-Plus



فًّ/لـش س١جسصه ِٓ ِشوض إطالؿ ألٔه ٌُ صٛثفك هٍ ٝثٌضىٍفز ثٌضمذ٠ش٠ز ٌإلطالؿ .ف٘ ٟزٖ ثٌقجٌز ٚدششؽ أْ ٠ىْٛ
ثٌوؼِ ٛذسوجً صّجِجً دأْ وٍفز خذِز فًّ/لـش ثٌّشوذز إػجف١ز سٛف ٠ضُ صقٍّٙ١ج ٚصقظٍٙ١ج ِٓ ثٌوؼ.ٛ



صمذ ُ٠خذِز عجٔ١ز أ ٚإػجف١ز ٌـ فًّ/لـش ثٌّشوذز ِٓ لذً ِضٚد ثٌخذِز ٌـ  Auto-Plusهٍٔ ٝفس ثٌوـً (ِغجي:
٠ ٌٓ Auto-Plusم َٛدـ فًّ/لـش ثٌّشوذز ِٓ ِشوض إطالؿ إٌِ ٝشوض إطالؿ آخش ،أ ٚفًّ/لـش ِشوذضه ثٌ ٝثٌّٕضي
 ِٓٚعُ فًّ/لـش ثٌّشوذز ثٌِ ٝشوض إطالؿ دضجس٠خ الفك) .ف٘ ٟزٖ ثٌقجٌز ٚدششؽ أْ ٠ى ْٛثٌوؼِ ٛذسوجً صّجِجً دأْ
وٍفز خذِز فًّ/لـش ثٌّشوذز إػجف١ز سٛف ٠ضُ صقٍّٙ١ج ٚصقظٍٙ١ج ِٓ ثٌوؼ.ٛ



صؾش٠ف  ٚإصثٌز ثٌغٍؼ ٌضقش٠ش ث ٚثٌٛطٛي ثي ِشوذز ِـّٛسر دجٌغٍؼ.



دفن صىجٌ١ف إؿجسثس ؽذ٠ذر أ ٚفه  ٚصشو١خ إؿجسثس أ ٚهؾالس ؽذ٠ذر ،أ ٚفه ٚصشو١خ إؿجسثس ثٌغٍؼ ،أ ٚفه ٚصشو١خ
سالسً (ؽٕجص٠ش) ثٌغٍؼ.



دفن صىجٌ١ف أ ٞصغذ١ش أ ٚصشو١خ ٌمـن ثٌغ١جس ،ثٌوّجٌز ٚثألؽٛس ،ثٌٍٛثصَ ٚثٌّٛثد.



ٔمٍه ثٌِ ٝىجْ س١جسصه ثٌّوـٍز أ ٚثٌ ٝأٚ ٞؽٙز أخش ٜدوذ إٔؾجص ثٌخذِز ثٌـجسةز ،دئسضغٕجء ِج ِ٘ ٛقذد فِ ٟضث٠ج
ثٌوؼ٠ٛز ثٌخجطز ده.



ثٌذفن ٌضىٍفز ثٌٕفمجس ثٌـجسةز ِغً ثٌسىٓٚ ،ؽذجس ثٌـوجَ ،ثٌّشوذجس ،ثٌضأؽ١ش... ،ثٌخٔ .ض١ؾز ٌضوـً س١جسصه .دئسضغٕجء
ِج ِ٘ ٛقذد فِ ٟضث٠ج ثٌوؼ٠ٛز ثٌخجطز ده.
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صمذ ُ٠ثٌخذِز إٌ ٝأِ ٞشوذز ِج ٠ض٠ذ ٚصٔٙج هٍ( ٝوٍغ ِ ،)3.211شوذجس ؽّ١ن ثٌضؼجس٠س ،وجسقجس ثٌؾٍ١ذ ،هشدجس
ثٌىغذجْ ثٌشٍِ١زِ ،مـٛسثس ِٓ أٛٔ ٞم ،س١جسثس ثألؽشر ،د١ه آح ِقٍّز ،س١جسثس ثٌقًّ ،ثٌشجفٕجس ثٌظغ١شر
ٚثٌّضٛسـز،ثٌفجٔجس  ٚثٌّ ٟٕ١فجْ ،ثٌوشدجس ثٌّظفقز ،هشدجس ثٌقًّ/ثٌمـش ،فجسعجس ثٌغٍؼ ،ثٌؾشثسثس ،س١جسثس
ثٌٍّٛ١ص ،ٓ٠ثٌمٛثسحٚ ،ثٌّشوذجس رثس ثٌوؾالس ثٌّضدٚؽز ،ثٌس١جسثس ثٌّسضوٍّز ٌٍّٕجفسز ،ثٌّشوذجس ثٌّسضوٍّز
ٌٍٕمً ثٌوجَ ،ثٌس١جسثس ثٌّسضوٍّز ٌألسـٛي ،ثٌّشوذجس ٚث١ٌ٢جس ثٌّسضخذِز ف ٟثٌذٕجء ،ثٌّشوذجس غ١ش ثٌّشخظز أٚ
ثٌّقضؾضر أ ٚثٌس١جسثس ثٌّسشٚلز أ ٚثٌّسضوجدر ِٓ ثٌسشلز ،دئسضغٕجء ِج ِ٘ ٛقذد فِ ٟضث٠ج ثٌوؼ٠ٛز ثٌخجطز ده.



ف ٟفجي ؿٍخ ثٌخذِز خالي ِذر ثٌـ  23سجهز ثألٌ ٌٝٚضسؾ ً١ثٌوؼ٠ٛز ث ٚصؾذ٠ذ٘ج دوذ ثٔمؼجء طالف١ز ثألطٍ١ز،
 Auto-Plusسٛف ٠م َٛدضمذ ُ٠ثٌخذِز (ِضؼّٕز وجفز أٔٛثم ثٌوؼ٠ٛز) .ثٌوؼِ ٛسؤٚي هٓ وجفز صىجٌ١ف ٘زٖ ثٌخذِز.



فًّ/لـش ِشوذز ِٓ/إٌ ٝسجفز ثٌخشدرِ .ؾّن ِقؾٛصثس ثٌششؿز أِ ٚؾّن ثٌقًّ/ثٌمـش ٌٍّذٕ٠ز.



ٌٓ صضٛفش خذِز ثٌّسجهذر ٌٍّشوذجس فِ ٟخّ١جس لـن ثألشؾجس ،ثألسثػٚ ٟثٌقمٛي ثٌضسثه١ز ،ثٌقمٛي ٚثٌذمجم
ثٌٕفـ١ز ،ففش ثٌقظ ،ٝثٌشٛثؿبِ ،سجسثس ثٌضٕضِٖ ،خّ١جس ثٌضوذ/ٚ ٓ٠أ ٚثٌـشق ،ثٌمجؿشثس ،ثٌّسجسثس ثٌذثخً
ٚثٌخجسػ.



ٔلشثً ٌمٛثهذ ثٌضأِٚ ٓ١ثٌسالِز  ٌٓ Auto-Plusصقًّ/صمـش ثِ ٞشوذز صوجٔ ِٓ ٟصسش٠خ أ ٚخشق ف ٟخضثْ ثٌٛلٛد.



عهثاخ انًساػذج انًركشسج نًشكثح ف ٙانشأ٘ انخاص نـ Auto-Plus؛ ذحراض انٗ خذيح ٔ صٛاَح دٔسٚح.



صمذ ُ٠ثٌخذِز ٌٍّشوذجس ِٓ د ْٚسلجدز .سجةك ِشخض ٠ؾخ أْ ٠ى ْٛفجػشثً هٕذ صمذ ُ٠ثٌخذِز.



صٛف١ش شقٓ دـٟء ٌٍذـجس٠ز هٍ ٝؽجٔخ ثٌـش٠ك ،أ ٚصغـ١ز صىجٌ١ف ٘زث ثٌٕٛم ِٓ ثٌشقٓ ف ٟأٚ ٞلش الفك.



صغـ١ز خذِز ثأللفجي ال ٞهًّ ٌٍّفجص١ـ ،ثٌّفجص١ـ ثٌّفمٛدر /ٚأ ٚثٌّىسٛسر ،أ ٚفضـ طٕذٚق ثٌس١جسر .دئسضغٕجء ِج ٘ٛ
ِقذد فِ ٟضث٠ج ثٌوؼ٠ٛز ثٌخجطز ده.



صغـ١ز صىٍفز ثٌىٍِٛ١ضشثس ثإلػجف١ز ٌـ فًّ/لـش ِشوذز ،سس َٛفؾض/صخض ،ٓ٠ثٌضىجٌ١ف ٌّوذثس ثٌقًّ/ثٌمـش سٛثء
ثٌّضٛسـز /ٚأ ٚثٌغمٍ١ز  ٚأ ٞصىجٌ١ف ؿجسةز ٚثٌض ٟصضؾجٚص ثٌقذٚد ثٌّضظٍز ِن دـجلز هؼ٠ٛضه.



صمذ ُ٠أ ٞفًّ/لـش ٚثٌّضظٍز ٌضٛف١ش ثٌخذِز ِٓ لذً أ ٞهؼ ِٓ ٛوشثػ ِ١ىجٔ١ى ٟثِ ٚضٚد خذِز ِشجدٗ؛ سٛثء
ٌٍشدق١ز ث ٚهذِٙج.



ف ٟفجي إسضوّجي ثٌوؼ ،ٛأِ ٚقجٌٚز إسضوّجي خذِجس  Auto-Plusأل ٞغشع ٚثٌز١ٌ ٞس ِٓ ِمجطذ ثٌوؼ٠ٛز،
ِ Auto-Plusسدّج:
 .2ثٌّـجٌذز دجٌسذثد ثٌىجًِ ٌّغً ٘زٖ ثٌخذِجس ثٌّمذِزٚ ،ثٌوؼ٠ ٛمش دجٌسذثد ٌـ  Auto-Plusوجًِ صىجٌ١ف
ثٌخذِجس ثٌّمذِز خجسػ ششٚؽ ِٚضث٠ج هؼ٠ٛضُٙ؛ ٚ
 .3ثٌغجء ثٌوؼ٠ٛز ِذجششرً ِٓ ،د ْٚسد أٌ ٞشس َٛثٌوؼ٠ٛز .ثالسضشدثد ثٌضٕجسذ ٟثٌّقضؾض ٌشس َٛثٌوؼ٠ٛز سٛف
٠وضذش وضو٠ٛغ هٓ ثٌؼشسٌٚ ،ىٓ ٠ؾخ أالّ ٠قٛي  Auto-Plusد ،ْٚدقسخ صمذ٠ش  ِٓ ،Auto-Plusثٌسوٟ
ٌٍقظٛي هٍ ٝصو٠ٛؼجس إػجف١ز ٌٍؼشس ِٓ ثٌوؼ ٛإرث إسصأ Auto-Plus ٜرٌه ِضٕجسذجً ِن ثٌلشٚف.



انحذ نخذيح حًم/لغش يشكثح ْٕ يشج ٔاحذج تؼذ  09ساػح.



 Auto-Plusنهًساػذج ػهٗ انغشٚك ال ذمذو انخذياخ أٔ حًم/لغش نًشكثح ٚضٚذ ػًش صُؼٓا 08
سُٕاخ.
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ٚ Auto-Plusسؼٗ نٛكٌٕ أفضم شثكح يضٔد٘ خذيح انغٕاسئ
نهًساػذج ػهٗ انغشٚك ػثش إلهٛى كشدسراٌ ٔسضا انؼًالء ْٕ أْى أٔنٕٚاذُا .يغ رنك؛ يٍ حٛس اٌ يضٔد٘
انخذيح ْى انًانكٌٕ ٔيسرمهٌٕ ف ٙأداء انرشـٛم Auto-Plus ،ال ذرحًم انًسؤٔنٛح ػٍ:









أ٘ خساسج أٔ ضشس ػهٗ يشكثح انؼضٕ ٔ/أٔ انًًرهكاخ انشخصٛح؛
خساسج ف ٙانٕلد أٔ ػذو انًالئًح؛
ذأجٛش أٔ إسرثذال نهحاجح نًشكثح كُرجٛح ألػًال يضٔد انخذيح؛ أٔ
اإلصاتح انشخصٛح أٔ أ٘ أضشاس أخشٖ خاصح ،ػشضٛح ،ذثؼٛح (ظشفٛح) ،أٔ ػماتٛح ،أٚا كاٌ انسثة.
ف ٙتؼض انحاالخ؛ (يصال :انحاجح إنٗ اسرخذاو يؼذاخ يرخصصح ٔخذياخ خاصح ػهٗ سٛاسج يرضشسج
تسثة إصغذاو/حادز) يمذو انخذيح لذ ٚرغهة يٍ ػضٕ  Auto-Plusاإليضاء ػهٗ ذُاصل يٍ
انًسؤٔنٛح لثم ذمذٚى انخذيح .لذ ًٚرُغ يضٔد انخذيح ػٍ ذمذًٓٚا حال نى ٚرى انرٕلٛغ ػهٗ انرُاصل.
إرا حذز أ٘ ضشس نسٛاسذكٚ ،شجٗ اإلذصال ػهٗ يمذو انخذيح يثاششج ٔانؼًم ػهٗ حم انًشكهح فٙ
أسشع ٔلد يًكٍٚ .جة اإلتالؽ ػٍ أ٘ خساسج أٔ ضشس ػهٗ انفٕس نًانك انًُشأج انر ٙذمذو انخذيح
ٔ/أٔ نًضٔد انرأي ٍٛنسٛاسذك لثم إجشاء أ٘ إصالحاخ ضشٔسٚح.
تؼذ انرحذز يغ يضٔد انخذيحٔ ،إٌ كُد تحاجح أل٘ يساػذجٚ ،شجٗ اإلذصال يغ خذيح انضتائٍ فٙ
+469 )66( 068 0888
 Auto-Plusػهٗ:
 Auto-Plusال ٚرحًم أٚح يسؤٔنٛح ػٍ انـش ٔ/أ اإلحرٛال ف ٙإسرخذاو تغالح ػضٕٚرك ف ٙحال
فمذآَا أٔ سشلرٓا.

ٚ Auto-Plusحرفظ تانحك ف ٙذؼذٚم أحكاو ٔ ششٔط ٔ/أٔ يضاٚا انؼضٕٚح ف ٙأ٘ ٔلد Auto-Plus .سٕٛفش
إشؼاس يذذّ شالشٕٚ )08( ٍٛيا يسثماً لثم أ٘ ذـٛٛش ف ٙانؼضٕٚح ٔانز٘ لذ ٚؤشش يادٚاً ػهٗ انًضاٚا ٔانخذياخ
انًمذيح ف ٙتالح ػضٕٚرك .ػُذ إسرالو إشؼاس انرـٛٛش ٔأ٘ يٍ خذياخ ٔيضاٚا انؼضٕٚح نى ذسرخذو تؼذٚ ،جٕص
نألػضاء إنـاء ػضٕٚرٓى ٔٚحصهٌٕ ػهٗ يثهؾ انُسثح ٔانرُاسة يٍ انشسٕو انسُٕٚح ،يُمٕص يُّ َسثح
 %02إضافح أل٘ خصى ذهمٛرّ ػُذ انرسجٛم.
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