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 قدمةم

تتمثلللذ  للليا الالتالللة التباللللا دتلمدلللتد  إلاالداة إلامنلللاأل اسالللاملة الم،دلللر امالللت  لاللل إل  الفلللاد  إل، لللا القلللل   

إلامناقللللة عللل  لاقلللة المإلئلللا ملللر  ماتلللن إلا الللتتن  إلالتللل  ت،لللدا  ت للل    لللتا ت،مللللة ملللر تب لللل  القلللل  الم ،للللة 

اإلح المالللتإلللة  إلازلتللل ا  د لللت ملللر تب لللل  ثقلللة البملللاا دتلنلللدمت  التللل  تقلللدم ت ال مبللللة  إلالبملللذ ل للل  م تع لللة 

 الفاتد د ت  صإلاة.

 ال، تأل

لاقلت  تبتقدللة إلت إللللة عل  ال مبللة  إللالتث،  ملن  ت دد  يا الالتاة الما إلللت  البتمة ل    تعة البتم لن إلمن ل  

 .يل  من تصدا ل   التات  ا إل  إلئلفلة نتصة إلعقتً لأل،ئمة

 الدلتن

 تضمن ال مبلة إلالبتم لن د ت إل ذ مت لتدب ت ل    دة ازلت ا  دـ:

 أإلزً: ال، ا ة:   

 التاعر لن  ذ مت لنذ د اا الإلئلفة. .1

 تنصلص إلق  البمذ مداا الإلا دت  الإلئلفلة.  .2

 البمذ نتا  إلق  البمذ مت  مت   ة يل  إلعقتً لمص  ة ال مبلة. .3

 ندمة أ داا ال مبلة الت  لبمذ د ت إلغتلت ت.  .4

 اسلمت  دتم،ئمة إلال إلاتح إلت دلق ت دإلن ت تإل  أإل ا متذ.  .5

 .الت    دتل، ا ة ع  أي ت قلق اام  ل تا  علن أإل دلإلى قضتتلة .6

 اتنتي اس اااا  الااملة لضمتن االة المب إلمت  ال نصلة لآلنالن.  .7

 تإلن  المإلضإلللة ع  تصاعتتن من ناذ البمذ د لتدلة إلدإلن تملل . .8

 

 ثت،لتً: الإلا دت  ت تا الماتفلدلن إلالبماا:    

 ا تاا   قإلق   إلماالتة مصتل    دإلن ااتث،تا إلالتبتمذ مب   د ان إللدتقة. .1

 ن لدا ال، ا ة.الاب  ل اة ثقت .2
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 الت تإلة مب   إلعق الا إل  الا ل  ع   ذ املمتذ دمت لتفق مر ام،ئمة إلالتب لمت . .3

 التبتمذ مر الإلثتتق إلالمب إلمت  ال نصلة داالة تتمة إلعقتً لأل،ئمة إلالتب لمت . .4

 .ازمت،تع لن أي لمذ ل ثا ا دتً ل   الثقة الإلئلفلة .5

 ثتلثتً: الم ئإلاا  البتمة:

البللللتم لن  اللللتاة االلللتبمتذ الالللل  ة الإلئلفلللللة إلااللللت اذ ال،فللللإلي  دقدللللإلذ أإل   للللة الا للللإلة أإل ل ئللللا ل لللل   .1

 اات تة أي صإلاة من الصإلا الم،صإلص ل ل ت ع  ،ئت  م تع ة الا إلة.

 ل ئا ل   البتم لن الت إللا أإل أي صإلاة من صإلاة.  .2

 قة مادقة ديل .ل ئا ل   البتم لن ال مر دلن إلئلفتلن إلممتااة أناى دإلن ال صإلذ ل   مإلاع  .3

 ل ئا ل   البتم لن از تاا  ع  ال  تإلى ال متللة أإل اعر   تإلى  لدلة ضد أ نتص أإل   ت .  .4

ل ئللللا ل لللل  البللللتم لن  مللللر الإلثللللتتق أإل البل،للللت  أإل المب إلمللللت  ال نصلللللة لللللن أي  للللنص  ز أن ت للللإلن  .5

 .ع    تا ،ئتم  إلضمن مت  دت  البمذ الضاإلالة

 

 إلمت  الاالة أإل الإلثتتق أإل المات،دا  الت  ت مذ  تدر ام ملة إلالاالة إلالت  ل ئا ل   البتم لن اع تا المب .6

ً دن صاا ة   صذ ل ل ت دادة إلئلفتن  ت  دبد ا،ت تا الباقة التبتقدلة مب   متل  ل ن ال  ا ل، ت مامإل ت

 دمإل ة ام،ئمة.

ع  مإلضإللت  ز ال  ت   ل ئا ل   البتم لن اسعصتح لإلاتتذ اسلا  دأي مدان ة أإل تب لق أإل تصالح  .7

 الداااة أإل الت قلق  أإل لدا أي من إلاتتذ التإلاصذ از تمتل .

ل ئلللا ل للل  البلللتم لن تإل للللن أي ملللن ال،قلللد أإل ال لللإل   لللل  المم  لللة أإل أي   إلملللة نتا للللة  لدلللا أي إلالللل ة  .8

 من إلاتتذ اسلا  الدان لة أإل النتا لة.

ي ن تدلللت  أإل دللللتن ل،لللت ل التالللة المم  لللة أإل ل ئلللا ل للل  البلللتم لن اصلللداا أإل ، لللا أإل التإلقللللر ل للل  أ .9

 .لتبتال مر أ،ئمت ت الالتالة إلمصتل  ت
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 اادبتً: ال دالت إلازمتلت ا 

ل ئلللا ل للل  البلللتم لن قدلللإلذ ال دلللت  أإل ازمتللللت ا  أإل النلللدمت  التللل  تبلللال ل لللل   د للل ذ مدت لللا أإل  .1

 غلا مدت ا أإل أي مل ة ل إلن ل ت تأثلااً ل   ، ا تن.

البلللتم لن قدلللإلذ أي ت لللال  أإل  دللللة أإل  لللتت ة ملللن أي   لللت  نتا للللة دإلن ال صلللإلذ ل للل  ل ئلللا ل للل   .2

 مإلاعقة ااملة من ال  ة الم اعة.

ل ئللللا ل لللل  البللللتم لن قدللللإلذ أي تالللل لا  أإل نصللللإلمت  ل لللل  الم للللتالت  النتصللللة مللللن المللللإلادلن   .3

 اليلن لدل   مبتما  مر ال مبلة.

ل ل للللت د  لللل  لم  لللل  ل  صللللإلذ ل لللل  ندمللللة أإل ل ئللللا ل لللل  البللللتم لن االلللتندا  أي مب إلمللللة  صلللل إلا  .4

 .مبتم ة نتصة من أي   ة

 

 :نتماتً: ااتندا  التق،لة   

التق،للللة التللل  د إل تلللن إلل لللدة  ل للل  البلللتم لن اتنلللتي  مللللر از لللاااا  الا ملللة ل م تعئلللة ل للل  ام  للل ة .1

 ل لن.

 ر القا  المب،  ديل .ل ت   البتم لن دبد  ت ملذ داامج أإل ت دلقت  ل   از   ة  ز دبد الت،الق م  .2

ل تللل   البلللتم لن دبلللد  االللتندا  ام  للل ة  ز مغلللاال البملللذ  إلللللد  تنللل لن مب إلملللت  للاللل  ملللن ضلللمن   .3

 البمذ.

ل تلللل   البللللتم لن دتلم تعئللللة ل لللل  مب إلمللللت  الللللدنإلذ النتصللللة د لللل  إلالمب إلمللللت  الاللللالة المإل للللإلدة علللل     .4

 ام   ة النتص د  .

 :اتداتً: التبتمذ مر از،تا،    

البللللتم لن اللللليلن تتللللإلاعا لللللدل    م ت،لللللة الإلصللللإلذ  للللل   للللد ة از،تا،لللل  ازلتلللل ا  دتاللللتندا  ال للللد ة ل لللل   .1

 مغاال البمذ.

 ل ت   البتم لن د اإل  إلمت  دت   قإلأل الم  لة الف الة ل داامج إلالم فت .  .2

ل تلللل   البللللتم لن دبللللد  ت ملللللذ أي مللللإلاد من للللة دللللتالداة إلاملللللااا أإل أي ، للللت  غلللللا ،ئللللتم  لبتقللللة   .3

 .إل د ت مات دندم

ل تلللل   البللللتم لن اللللليلن نصللللص ل لللل  دالللللد ال تاإل،لللل  لللللد  االلللتندامن س، للللتا االلللتتذ ز تتب للللق دتململلللتذ  .4
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 الم،إل ة د    إللد  عتح أي ااتلة من مصدا غلا مباإلا  ز دبد الت،الق مر القا  المب،  ديل 

 اتدبتً: م تع ة الفاتد:

 تلللللة تبللللتال مصللللتلح  تلللللة أإل م تم للللة  إلأن ز ل تلللل   البللللتم لن أن لفصلللل إلا ن لللللت ل  مبلللللة لللللن أي  .1

ل لللتا  عللل  أي قلللااا لللل ثا د للل ذ مدت لللا أإل غللللا مدت لللا ل للل  تااللللن أي لقلللد ل لللإلن أ لللد اقادتتلللن  لللاا 

 .علن

لتإل للة ل لل  البللتم لن اسدللال ن لللت ل قالل  المب،لل  لللن أي ت للتإل  لأل،ئمللة إلالتب لمللت  ال،تعللية التلل  ل  للر  .2

منتصللة لللن أي عاللتد ل لل  دللن أث،للتا إلئلفتللن إليللل  علل  اللدلذ   للإلد ل ل للت نللاذ لم للن  إلادللال ال  للت  ال

 م تع ة الفاتد

 :ثتم،تً: الت ا  ال  ة ل مإلئا     

ل للل  اسدااة الت،فليللللة عللل  ال مبللللة ، لللا  للليا الالتالللة عللل  مإلقب لللت ازل تاإل،للل   إلتباللللا البلللتم لن د لللت  .1

 إل داغ   دأ،ن ل ة ل ل   ازلت ا  دأ  تم ت.

للللة عللل  ال مبللللة ت لتلللة دلتلللة لملللذ نم،لللة إلصللل لة ل بلللتم لن ت دللل  المت  دلللت  اماتاللللة ل للل  اسدااة الت،فلي .2

 مداا لم     إلت دلق ام،ئمة إلال إلاتح إلالقاااا  دبدالة إل ،صتا دإلن تملل 

 الما إلللت   

ت دلللق  للليا الالتالللة ضلللمن أ، للل ة ال مبللللة إلل للل   مللللر البلللتم لن الللليلن لبم لللإلن ت للل   دااة إلا لللااا ال مبللللة 

ل للل  ام،ئملللة المتب قلللة دبم  للل  إلل للل   للليا الالتالللة إلاسلملللت  د لللت إلالتإلقللللر ل ل لللت  إلازلتللل ا  دملللت إلاد  از لللاع

عل لللت ملللن أ  لللت  ل،لللد أداا إلا دلللتت   إلماللل إلللتت   الإلئلفللللة. إلل للل   دااة الملللإلااد الد لللالة ، لللا اللللإلل  دثقتعلللة 

 قات  د،انة م،ن. إلمدتد  الا إل  الإلئلف  إلاناقلت  الإلئلفة إلت إللد  ملر اسدااا  إلام
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