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تتولى شررة ا رلةري ا رلرفررةلالا لماررتارشة ةرلشررة اا لتا اررشي يشة لا رالي لفالهش تيالف لالب يرالا رلرلشلأ رلتا لب و
عاالب ،اورء شن ذلك نيفرً م ت والمً الش ً شن نوعب.
ال ق لاشة ا راتخفرم رألروري رلريالفة لا هذر رل اشي را ضرشن رلشة ا لفل هش عنف رلطاي ،وال الات ق رل رالي عورئف
عاى تاك رألروري؛ ل ةرا ذلك.
التم رلت شري لا رل اشي رلرذ وة رن قلي رل رالي شخفالش و لوراطا رن الفوضب والش ة رلشة ا لذلك تشلالشً.
لوض رل رالي رلشررة ا لفون رةري تب ن تيالف لا اررشلب رلشررال شل و رلنيوف رلتا الوفعهش لنفاررب و الوفعهش ر خةون لا
اشلب.
رلتزم رل رالي ل فظ فلشتة رلشررررال شل رلتا تفررررفةهش لب رلشررررة ا لا ةز رالن ولكن ال ام رلشررررة ا لا شي ليفهش ،ولكن
الت شون را رلشررررة ا ءعطشء ل ر اورشل عن الفالا فظهش ،ولكن ال الفهش لا شي لقفشي اررررشلب هذر لنشء عاى طاي رنب
و رن و الاب رلر ترف لفى رلشة ا و لوراطا رلشة ا لذر ظي رل اشي لفون ةفالف لرفة ةل ا شهة ل ف لش شة رل رالي
خطالشً.
ورلق رل رالي عاى تزوالف رلشرررررة ا لنرشذت رن توقال ب ،وتوقالا رن الفوضرررررب ،وت ف هذن رلنرشذت نظشرالا ور ترفة لشلنارررررلا
ليرالا رل راالشل رلتا عاى رل اشي.
خوي رل رالي رلشرة ا وطاي رنهش قلوي وفلا يرالا رلشرال شل ورلارنفرل رءذنالا و ي وررة رلفلا رلرار ولا رن قلاب عاى
رلشرررة ا لنفارررب و لو الاب ،ولذر شن ارررشلب لفالهش رفالنشً ،لااشرررة ا لن شرررشءل تنفالذ رلتويالهشل رلفرررشفةة للالهش لشررركن هذر
رل اشي شةالطا ن ت ون روق ا رنب و رن و الاب رلرفوض لشلتوقالا لفالهش ،وال ون رفالنش ً لاشة ا ليرالا رلةفالف رلرفالن.
ال ق لاشة ا فون رةري ا رل رالي فرج و تو الف ةففة اشلشتب رلرفتو ا لفالهش لكل عراا شنل ولا ل لةع و رة ز
رن لةوع ورةر ز رلشة ا لريشلاا ل رلتزررشل عاالب تيشن رلشة ا و ن تيوم لإيةرء ريشفا و ت والي ل رلشلأ الات يهش
رن رل شة ا ل افرف هذن راللتزررشل رلنش شئا عن ل اشي ،رش ال ق لا شة ا ن تيالف عاى اشلب ي رش هو ر ات ق لهش
عاالب ريشلي ضرشنشل و رلالشالل و شال شل و وررة فلا و ل راتنفرل قشلاا لاتفروي و ةاال رن طةلب لات فالي
اورء شن ذلك لشللاير رلا وفل م لشل رمل رألخةى م لشلر شفن رلنفالاا لنفس رلنوع رلرات ق م لكنورع خةى وليةرء
رش قف الازم رن راتلفري لشلا ة رليشةل لفالهش الن رالاتلفري ،ولاشة ا رل ق لا ن توقف رلا ي رن ل اشي رفتوح
لشام رل رالي لا ل وقل و ن تطشللب لتافالف ل ةفالف رفالن رات ق رلفلا لوةر لفةف رلنظة عن ويوف ل تكرالن و
ضرشنشل لفالهش ريشلي رلتزررشتب تيشن رلشة ا.
ً
لاشررة ا ن تاررتولا رن رل رالي ةارررش ً ر اورش ارري رش ال ان عنب لا لةوع رلشررة ا و لا قنورتهش رءل تةونالا و لالهرش
ر شً؛ وذلك ريشلي رلخفرشل رلرتش ا.
الورلق رل رالي عاى ةلط ةقم هشتفب رليوري رلرارريي لا نروذت لتا رل اررشي رليشةل را خفرا رءش ر شة لشألةقشم رلاررةالا
رلراررررررتخفرا لرةة ور فة و شلا رلينورل رءل تةونالا رلخشفررررررا لرفررررررةف رلةري ا ورلرورليا عاى رل راالشل ورلطالشل
رلرةلوطا را ةقم رل رالي.
الخاا رل رالي راررلولالا رلرفررةف عن رلوقل رلراررتازم ءالفررشي رلةاررشئي رليفررالةة ةرءلزررالا  -رالختالشةالا  -رلتايشئالاا و
رءشررر شة لشألةقشم رلارررةالا رلرارررتخفرا لرةة ور فة الن ن لةارررشلهش الخضرررا لاشرررل شل رلرشرررياا رن قلي رزوفل خفرا
رختافالن فرخي وخشةت رلررا ا.
الية رل رالي لكن ةقم رليوري لا نروذت لتا رل اررشي رليشةل رارريي ت ل راررم رل رالي ،ولكنب ل وزتب والاررتخفم رن قلاب
ليط ،ولكن رلرفررةف ارراليوم لإةاررشي رلةاررشئي رلنفررالا رليفررالةة ورألةقشم رلاررةالا رلراررتخفرا لرةة ور فة ورءش ر شةرل
رلرشلالا رألخةى عاى رلةقم رلرارررررريي رتى رش تطاي رألرة ذلك ،والية رل رالي لراررررررلولالتب رلتشرا لا رلر شلظا عاى رلةقم
رلرايي ولت فالاب عن طةالق رلفةرف ر لا لا شي ت ذة راتخفررب و ليف و تيالة ألل الي شن.
الخاا رل رال ي رالولالا رلرفةف عن ل ضةة و خاشةة تنشك رن راتخفرم ةقم رليوري رلرايي لا نروذت لتا رل اشي
رليشةل رن قلي شخص آخة غالة رل رالي ،و لالي راتخفرم رلةقم لافخوي للى اشلشل خةى غالة اشلشل رل رالي.
ت ف ارررريمل وراررررتنفرل رلشررررة ا و اررررشلشتهش لالرش الت اق لشةتلشط رل رالي ر هش فرررر ال ا ورازرا لا رالي ،وال ال ق لب
رالعتةرض عاالهش لشاررررتانشء ل قالوف و ر شرمل الالل نهش ترل لا هذر رل اررررشي لطةق غالة رشررررةوعا ولم ال ن لب و
لو الاب رلر ترف ل فخي لالهش لطةالق رلششرررررررة و غالة رلششرررررررة والت هف لإلم رلشرررررررة ا لوةرً لرش الارررررررتفي عاالب لا هذر
رلخفوص.
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ال ق لاشرررة ا لا ل وقل ن تيالة و ت في رن رلشرررةوط رلخشفرررا لشل ارررشي -ل ف رورليا رلهالئا رلشرررةعالا عاى رلت فالي
رلرطاوي -وال ون هذر رلتيالالة و رلت فالي اررشةل رلرف وي رش لم ال شةضررب رل رالي خمي اررلوع رن تشةاله للمغب لذلك رن
قلي رلشة ا.
ل رفعشء و خمف النشك عن تطلالق و تفاالة هذن رأل شم ورلشةوط الخضا أل شم رلشةال ا رءامرالا والةيا رللل لالب
رليها رليضشئالا رلرختفا لا رلررا ا رل ةلالا رلا وفالا.
رشفة خشفا لا شي لتا رل اشي رليشةل ل راا ينلالا:
را راللتزرم لرش وةف لا رللنوف رلارررشليا لإنب لذر تم لتا رل ارررشي ل راا ينلالا رن رل رمل رلر ترفة لفى رلرفرررةف؛ لإن
رءالفرع ورلا ر ي لشل راا نفاررهش فون رعتلشة لا ر ة رلفررةف را رل راا رلر االا رلر روي لب لا رلشررة ا ،ولا شلا عفم
تولة تاك رل راا لاارررر ي لالتم رلارررر ي لشللاير رلارررر وفل لارررر ة فررررةف الورهش ،والية رل رالي والورلق عاى ت راب يرالا
رلةاوم ورلرفشةالف رلرتةتلا عاى راي تاك رلر شرمل.
ال ق لارفرةف فون رةري ا رل رالي لاليشف رل ة ا رلرفالنا عاى رل ارشي عنف رنتهشء ارةالشن رف وي هوالا رل رالي و عفم
قالشم رل رالي لت فالن لالشنشتب لويب عشم ور اورشتب رلرشلالا ورلشرررررخفرررررالا ورل نشوالن ورفرررررشفة رألروري ورلتورقالا ون وهش،
ولارفةف طاي ت فالن رللالشنشل لا ل وقل.
ال ق لارفرررةف فون لخطشة رل رالي لاليشف رل ة ا رلرفالنا عاى ارررشلب ل ف رضرررا ة24ا شرررهة رالمفل رن تشةاله آخة
عراالا رشلالا ترل رن قلاب و رن قلي و الاب رلرفوض عاى رل اشي.
ال ق لارفرررةف قفي رل ارررشي نهشئالش لا شي رش لذر ري رل ارررشي لتةة خرس ارررنورل ولم التم عاالب الا ة ا طالاا هذن
رلرفة.
ت هف عنف لتا رل ارررررررشلشل ل فم رارررررررتخفررهش لال ل غةرض رلرفتو ا رن ياهش ،وليش لالالشنشل رلريفرا لا رتفشقالا لتا
رل ارررشي ،وعفم ليةرء ل عراالب تيشةالا عاى ارررشلا رلشرررخفرررا ،تى لو شنل تخص رلشرررة ا رلتا عري لالهش ،و ن
رخشلفتا لذلك اال ةض اشلا لإلاليشف ولنهشء رل مقا وقف ال ةضنا لات يالق رن رليهشل ذرل رل مقا لاتك ف رن نظشرالا
رل راالا رلريةرة عاى اشلا.

إقرارات
 .1قة رل رالي لرالولالتب عن رلنيف رلروفع لا اشلب رشم رلااطشل ،وعاالب ن اللاأ تاك رلااطشل عن ل لالفرع رش وك لالب
و لالس رن يب لوة عارب لب؛ ارور ًء شن رلنيف رلروفع قف تم ل ارب و لفون عارب ،وارور ًء تفرةف لب شرخفرالش ً لالرش ل ف
و لم التفررةف لب ،رش قة لكن هذر رلنيف نشتج رن نشررشطشل رشررةوعا ،وقف قة لاررمرتب رن رلتزوالة ورلتزالالف ،رش قة
لكنب ال ال ق لب راتةفرف ل روري رزالفا تم تااالرهش لاشة ا ،و رلت والض عنهش.
 .2رلتزم رل رالي لت فالن لالشنشل رل اشي ي امن انورل ف قفى ،و عنف طاي رلشة ا ذلك ،رش رلتزم لإعمم رلشة ا
خطالش ً عن ل تيالالة لا رل نورن ،ولال لال ف آخة عنورن اشلق لب هو رل نورن رلر ترف لارةرامل ،رش رلتزم لتيفالف هوالتب
وهوالشل رلو مء و رلرفوضررالن  -لن ويفل  -وتيفالرهش لاشررة ا قلي نهشالا اررةالشن رف وي ل رنهش ،وقف عام ن رلشررة ا
اتيوم لتيرالف اشلشتب لذر لم الاتزم لذلك اب.
 .3قةة رل رالي وت هف لكنب غالة ررنوع شرررةعش ً رن رلت شري لشل ارررشي رليشةل ،و ن يرالا لالشنشتب فررر ال ا وروايا ،و نب قف
لهم شم لتا رل اشي رليشةل وشةوطب ونفوفب.
 .4ورلق رل رالي عاى تزوالف شرررة ا رلةري ا رلرفرررةلالا لمارررتارشة لكل ر اورشل و لالشنشل تطالهش رنب لتكارررالس رل ارررشي
لفالهش ولرةري تب وءفرةتب ولوضرررررررهش لكن ت فررررررري عاى رش الازرهش و ت تشت للالب رن ر اورشل تخص رل رالي و تخص
اررررشلب رلرذ وة و ل اررررشي آخة ال ون لا رالي لفالهش رن رلشررررة ا رلارررر وفالا لار اورشل رالئترشنالا و ن تففررررا عن
رلر اورشل رلخشفررررا لشل رالي ول اررررشلب رلرذ وة و ل اررررشي آخة ال ون لا رالي لفالهش لاشررررة ا رلارررر وفالا لار اورشل
رالئترشنالا وألل يها خةى تورلق عاالهش رلااا رلنيف رل ةلا رلا وفل.
 .5قة رل رالي لشطمعب عاى رأل شم ورلشةوط رلرذ وةة لا هذر رلنروذت ورلتزم لهش.
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شروط وأحكام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري
أولا  :الورلق عرالي رفرررةف رلةري ا واللةهن عاى رلتيالف لشرررةوط و شم رارررت رشي لطشقا رلةري ا رفى لا ارررشي رليشةل
وراتخفررهش لا رل راالشل رلرلش ا/رلرارو ا شةعش ً وقشنونش ً اور ًء فرخي رلررا ا و خشةيهش لشلتوقالا عاى هذر رلنروذت.
ثانيا ا :الخ فم رن اشي رل رالي يرالا رش التةتي عاى ر اتخفررشل رللطشقا اورء شنل لا شالل رل ا ي رلنيفل ورل شةرء و
ل عراالا خةى واورء شن ذلك عن طةالق رللطشقا رلششةة و عن طةالق رلخفرشل رءل تةونالا رلرف اا عن طةاليهش ،وال ون
رل رالي لا ي رأل وري رالوالً رالولالا شراا عن يرالا رالاتخفررشل وراللتزررشل رلتا تنشك عن راتخفرم رللطشقا.
ثالثا ا :را عفم رءخمي لرش وةف لا رلرشفة ةرلاشنالاا الفوض رل رالي رلرفةف لخفم رش الفل ب رلرفةف رن لةوق رتةتلا عاى
تلشالن ا شة رل رمل و يوة ت والي فرخي رلررا ا رل ةلالا رل ا وفالا و خشةيهش ولا شة شل رلفولالا رلرشل ا ل شل شل رلت شري،
وذلك طليش ً لتيشةالة رلتاوالا رلخشفا لشل ا رفى لارفلوعشل رلفشفةة عن رلااا رلنيف رل ةلا رلا وفل ،لشءضشلا للى ل
ةاوم تطالهش رلشة شل رلفولالا لالرش الت اق لإففرة رللطشقا وراتخفررهش ،ولا شي قالشم شري رللطشقا لشات رشلهش لا رشتةالشل
و خفرشل تختاف عراتهش عن عراا اررشلب رليشةل ةلشللاير رلارر وفلا لاررالتم رلخفررم رن اررشي رللطشقا لشللاير رلارر وفل
لوةرً لارر ة رلفررةف رلر فف رن رلرفررةف و رلشررة شل رلفولالا رلرشل ا لشررل شل رلت شري ،لضررشلا للى ة2.75٪ا رن رلرلاأ
ريشلي ةام رلرففة رالختالشةل ل رمء رل ماالك ةOIFا ،والت ري رل رالي رلفةوق رلرتةتلا عاى رختمف ا شة رلفةف لالن
رل رمل.
رابعا :را عفم رءخمي لرش وةف لا رلرشفة ةرلاشنالاا و ةرلاشلااا الفوض رل رالي رلرفةف لخفم رلةاوم رلروض ا لا رليفوي
فنشن رتى رش رنطليل رلشةوط و رتى رش راتخفم رلخفرا:
كالسيك
لفون ةاوم

بالتينيوم
لفون ةاوم

انفينيت
لفون ةاوم

*******

*******

*******

تيفالف رللطشقا

لفون ةاوم

لفون ةاوم

لفون ةاوم

لعشفة رءففرة لالطشقا رلرفيوفة و رلتشلفا
لففرة رللطشقا رءضشلالا
رلا ي رلنيفل ةرلشل ا رلا وفالا لارفلوعشل رفىا
رالاررررت مم عن رلةفررررالف ةرلشررررل ا رلارررر وفالا لارفلوعشل
رفىا
رلا ي رلنيفل ةفوي رياس رلت شونا
رالات مم عن رلةفالف ةفوي رياس رلت شونا
رلرشتةالشل لوراطا نيشط رللالا ةفوي رياس رلت شون ا
رلا ي رلنيفل ةفولا  -غالة فوي رياس رلت شونا
رالات مم عن رلةفالف ةفولا  -غالة فوي رياس رلت شونا

 30لاير
 30لاير
لفون ةاوم

 30لاير
 30لاير
لفون ةاوم

 30لاير
 30لاير
لفون ةاوم

سيجنتشر
غالة رتش ا
اي شةط
رالات يشق *
اي شةط
رالات يشق*
 30لاير
 30لاير
لفون ةاوم

نوع الرسوم
لففرة رللطشقا رليفالفة عنف لتا رل اشي

لفون ةاوم

لفون ةاوم

لفون ةاوم

لفون ةاوم

 10لاير
 3لاير
لفون ةاوم
 25لاير
 3.5لاير
ةام رلرففة
رلرشرررتةالشل لورارررطا نيشط رللالا ةفولا  -غالة فوي رياس
رالختالشةل
رلت شونا
ليط
ةاررررم رلرفررررفة رالختالشةل :ةها رل راالشل رلتا تتم خشةت
%2.75
رلشل ا رلا وفالا لارفلوعشل رفى لشاتانشء عراالشل رلا ي
رلنيفل رن يهزة فةرف فوي رياس رلت شون)

 10لاير
 3لاير
لفون ةاوم
 25لاير
 3.5لاير
ةام رلرففة
رالختالشةل
ليط

 10لاير
 3لاير
لفون ةاوم
 25لاير
 3.5لاير
ةام رلرففة
رالختالشةل
ليط

 10لاير
 3لاير
لفون ةاوم
 25لاير
 3.5لاير
ةام رلرففة
رالختالشةل
ليط

%2.50

%2.50

%2.50

لففرة لطشقا رلاالينتشة

*شررةط رالاررت يشق :ر في فررةف اررنول علة نيشط رللالا خشةت رلررا ا  40لف لاير لك اة ،الن تاررترة لفون ةارروم
لرفة فم الا رللطشقا عنف لففرةهش لا رالي.
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 راشي الوضا عراالا اشي ةام رلرففة رالختالشةل:
نوع البطاقة
كالسيك
بالتينيوم

مبلغ العملية
 100فوالة
رةال ا
 100فوالة
رةال ا

سعر الصرف

المبلغ باللاير

فوالة 3.75 /

375

فوالة 3.75 /

375

رسم المصدر
الختياري
375 * %2.75
=  10.31لاير
375 * %2.50
=  9.37لاير

المبلغ المستحق
 385.31لاير
 384.37لاير

خامسا ا :الر ن راتخفرم لطشقا رلةري ا رفى لا اشي رليشةل لاا ي رلنيفل ولارشتةالشل فرخي وخشةت رلررا ا وليش ً لا فوف
رلروض ا لا رليفوي فنشن عاى اي شةال ا رل رالي:
المشتريات
السحب النقدي

سيجنتشر
 200.000لاير
رش ال شفي  5,000لاير

انفينيت
 200.000لاير
رش ال شفي  5,000لاير

بالتينيوم
 100.000لاير
رش ال شفي  5,000لاير

كالسيك
 50.000لاير
رش ال شفي  5,000لاير

اررررالتم لفررررفرة لطشقا رلةري ا رفى ل ف  20,000لاير ل راالشل رلشررررةرء علة رءنتةنل و نيشط رللالا الورالش ً ،والر ن لا رالي
تيالالة ف رشررتةالشل رللطشقا عن طةالق يهزة رلفررةرف ر لا و رلخفرشل رءل تةونالا رلتشل ا لارفررةف لرش ال التيشوز رل ف
رألعاى لارشتةالشل لاشةرئا رلروض ا لا رليفوي عمن.
ساااادساااا :تتالا خفرا االة ل شراا لطشقا رفى رارررتخفررهش ءيةرء عراالشل رلفلا رءل تةونا ضررررن ف رلفلا رلر فف رن قلي
رلرفةف لفون لفخشي رلةقم رلاةل رن خمي تينالا رالتفشي قةالي رلرفى ،الن اليوم رل رالي لترةالة لطشقا رفى رشم رليهشز
رلخشص لذلك ،والي ة رل رالي ل ارب لشلرخشطة رلرفررررررش لا ءيةرء رل راالشل عن طةالق هذن رلخفرا ،والت ري شري راررررررلولالا
رل راالشل رلتا تتم رن خملهش ،وال ق لارفررةف ت فالي ف رلفلا لرش التورلق را رألنظرا ورلاورئا ذرل رل مقا فون رل شيا للى
راتالفشء رورليا رل رالي.
سااااابعا ا ت ون خفرا رلشررررةرء علة شررررل ا رءنتةنل رتش ا لريةف تف الي رل رالي للطشقا رفى لشل فوف رلروضرررر ا لا رليفوي
عمن ،والر ن لا رالي لاليشف خشفررالا رلشررةرء علة شررل ا رءنتةنل لشاررتخفرم لطشقا رفى رن خمي يهزة رلفررةرف ر لا و
رلخفرشل رءل تةونالا لشلروقا رءل تةونا لرفررةف رلةري ا ،والية رل رالي ل ارب لت ري شري رلراررلولالا عن يرالا رل راالشل
رلتا تتم رن خمي شررررل ا رءنتةنل ،ورورليتب عاى يرالا رءيةرءرل رلتا اررررالتخذهش رلرفررررةف عاى اررررشلب ءترشم عراالشل
رلشةرء علة شل ا رءنتةنل.
ثامنا ا :الاتزم رل رالي لإلم رلرفةف لوة ت ةضب ألل رن رل شالل ر تالا:
 .1ر تيشز رللطشقا لا يهشز فةف آلا اورء شن تشل ش ً لارفةف و غالة تشلا لب.
 .2عفم ت فالي رلرلاأ رلنيفل رلرا وي رن رليهشز.
 .3ر تششف خطك لا تايالي رليالوف لا رل اشي نتاليا الاتخفرم يهزة رلفةف ر لا.
 .4ليفرن رللطشقا :اليي عاى رل رالي لا شي ر تيشز رللطشقا و ليفرنهش لالي رلاةقا و ألل الي آخة ن اليوم لوةر لإلم
رلرفرررررررةف عن طةالق رالتفرررررررشي رن فرخي رلررا ا عاى رلهشتف رلريشنا لارفرررررررةف ةقم  8001244455ورلةقم
 920003344ليرالا رل رمء رن رليوري فرخي رلررا ا ورن خشةت رلررا ا  +966920003344والظي رل رالي لا
راي هذن رل شلا راررلوالً عن ت ري ل رلشلأ و ضررةرة نششررئا عن رلفيفرن و راررتخفرم رللطشقا رن رليالة وذلك رن ل ظا
رلفيفرن و تى قالشم رلرفرررررررةف لوقف رللطشقا فون تكخالة رن قلي رلروظف رلرختص وذلك ل فم لاليشف رللطشقا و تكخالة
لويوف ل عطي لا رلنظشم ،رش لم ال ن رلتكخالة لارررررررلي الةيا لا رالي ،والية رل رالي نب ال التةتي عاى يز رللطشقا و
ليفرنهش لففرة لطشقا لفالاا رش لم الطاي هو ذلك تشلا.
تاسااااعا ا :لا شي رلت شةض لالن فعوى رل رالي وارررريمل رلرفررررةف لالرش الت اق لشلرلشلأ رلر راا عاى رللطشقا؛ لإن ارررريمل
رلرفةف ها رلر ترفة وت ون رازرا لا رالي.
عاشااااراا :الاتزم رل رالي ل فم رلتفررررةالا ليالةن لشاررررتخفرم رللطشقا ،و رءلفررررشح لب عن رلةقم رلاررررةل رلخشص لب لرش لا ذلك
لروظفا رلرفرررررةف ،والت ري رل رالي و فن ل رارررررلولالا عن ل ضرررررةرة و نتشئج تتةتي عاى عفم رلتزررب لذلك فون ن
الت ري رلرفةف ل رالولالا و ضةرة تتةتي عاى رل رالي أليي ذلك.
حادي عشااااار التم ت فالف رفة رللطشقا رن تشةاله لفرررررفرةهش لا رالي ،والتشح لا رالي رلتيفالف عن طةالق رلينورل رءل تةونالا قلي
رنتهشء فم الا رللطشقا لـ  60الورش ً.
ثاني عشر  :تظي رللطشقا را ش لارفةف والاتزم رل رالي لتااالرهش والت ري شري رلرالولالا عن عفم لعشفتهش.
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ثالث عشااار :ال ذة عاى رل رالي تر الن رليالة رن رارررتخفرم لطشقا رلةري ا رفى لا ارررشي رليشةل خشفرررتب و للشرررشء ةقرهش
رلاررةل ،والية لكن رفررةف رلةري ا غالة راررلوي عن ل خاررشةة و ضررةة نششررق عن عفم رلتيالف لذلك و لشررةوط رلخفرا
رألخةى.
رابع عشااار :عنف رارررتمم لطشقا رلةري ا رفى لا ارررشي رليشةل رلريففة الاتزم رل رالي لت الالن رلةقم رلارررةل لطةاليا آرنا لرش
عن طةالق رلفخوي ر رن لاينورل رءل تةونالا ةخفرا رلةف ر لا و رلششرررررررة ل لةرفا و عن طةالق يهشز رلفرررررررةف ر لا
لشاررتخفرم ارا رلرةوة رلرلقتا ةOTPا ،ورتفق رلطةلشن ةرلرفررةف ورل راليا عاى ن ت الالن رلةقم رلاررةل ال تلة فلالمً شلالش
عاى راتمم وتف الي رللطشقا رلريففة رن قلي فش ي رل اشي.
خامس ع شر  :لار فةف رل ق لا رلت فالن رلر اترة لاخفرا رلتا اليفرهش لرويي هذن رالتفشقالا ول ضشلا خفرشل رألرشن و ل
خفرا يفالفة ورات فرن ل شةوط اليي عاى رل رالي راتالفشلهش قلي رالاتفشفة رن رلت فالن و رلخفرشل رلرضشلا.
سااادس عشاار :لارفررةف رل ق فون شيا لرورليا رل رالي و لخطشةن وقف رللطشقا و ل رن خفرشتهش اررورء لرفة ر ففة و
غالة ر ففة لذر ة ى ولق تيفالةن رلرطاق ن ذلك ضةوةل ل رشالا يوق رل رمء و رلرفةف.
سابع ع شر  :الية رل رالي ن شةوط ر اتخفرم رللطشقا و شةوط خفرا رلر فشفقا و غالةهش رن خفرشل و شةوط ت ففة رن
وقل خة عن ر لرفرررررةف و شرررررة ا لالزر ت تلة يزءر ال التيز رن هذن رالتفشقالا وتية وتفارررررة رش لو شنل ل ض لنوفهش
لشةط للم رل رالي لهش لوةر.
ثامن عشر  :ت ون لا رالي الف رألرالن عاى ل نيف رراوك لارفةف و عرمئب ر خةالن الوفع عن طةالق رلخطك و لكل طةاليا
خةى غالة ف ال ا لا اشلب رليشةل ،ولارفةف رل ق رلرطاق لا ع س قالوف رلةفالف لا راي هذن رل شالل؛ ولن تةتي
عاى ذلك شف رل اشي ،وذلك اب فون رلراشس ل يوق رلر فةف رلنظشرالا لا شي ت فل رل رالي لا ي و ي ف ل نيوف
ال الرا هش ،اورء تم رلا ي عن طةالق ر شئن رلفةف ر لا و عن ل طةالق آخة.
تاسع عشر:
 .1الر ن لفرررفرة لطشقا رارررتياا ل ي شرررةالك لا رل ارررشي رلرشرررتةك لنشء عاى طاي تشلا رن يرالا رلشرررة شء لا رل ارررشي
وتن يف راررررلولالتهم يرال ش ً رنفةفالن وريتر الن ولشلتضررررشرن لالرش لالنهم رشم رلرفررررةف عن يرالا راللتزررشل رلرشلالا رلتا
تنشك عن رات رشي ل رن تاك رللطشقشل.
 .2الر ن لفرررفرة لطشقا ارررشي يشةل ل ارررشلشل رلشرررة شل و رلرلارررارررشل لنشء عاى طاي تشلا رن رلرخوي /رلرخولالن
لشلتوقالا ،وتن يف رالولالا رلشة ا  /رلرلااا رشم رلرفةف عن يرالا راللتزررشل رلرشلالا رلتا تنشك عن رات رشي رللطشقا
عاى يرالا اشلشل رلشة ا و رلرلااا لفى رلرفةف.
ع شرون :تخ ضا هذن رلشةوط ل نظر ا ورلاورئا رل فشفةة رن رليهشل رلرخت فا لا رلررا ا رل ةلالا رلا وفالا لرش ال الخشلف
شم رلشةال ا رءامرالا.
واحد وعشاااااارون  :لارفررررررةف رل ق لا لليشء رللطشقا لا شي رخشلفا رل رالي ألل رن هذن رلشررررررةوط ورأل شم ،و لارررررروء
رالاررتخفرم ،و ليالة ذلك رن رألاررلشي رلرتيضررالا ،والت هف رل رالي النئذ لةف رللطشقا للى رلرفررةف فون ن اللاة رءليشء عاى
رلتزررب لافرف يرالا رش تةتي عاى رللطشقا قلي رءليشء.
اثنان وعشااارون  :لارفرررةف رل ق لا ت فالي هذن رأل شم ورلشرررةوط لرش ال الخشلف شم رلشرررةال ا رءارررمرالا ولرش ال الخي
ل يوق رل رالي شري رللطشقا رلر تالا رن هذن رأل شم ورلشةوط خمي رفة فم الا رللطشقا ،ورا رةرعشة رش ت ترب رألنظرا
رلر روي لهش لشكن رءلم ورءعمن عن ت فالي رلشةوط.
ثالثة وع شرون :قة رل رالي لكن يرالا رلر اورشل ورللالشنشل رلشخ فالا شراا و ف ال ا ،و نب االيوم لإلم رلر فةف خطالش ً
لكل تيالالة لالهش را ت راب ل ضرررةرة وتل شل تتةتي عاى لهرشلب لا ذلك ،رش الية نب قف رطاا عاى شم رارررتخفرم رللطشقا
وشةوطهش وال ف توقال ب لا نروذت رلطاي  /رءاليشف رلتزررش ً قشئرش ً غالة قشلي لإلليشء لرويي هذن رأل شم ورلشةوط.
أربعة وعشرون الضرائب
 .1ت ون رلة اوم رلر ففة خشلالا رن ضةاللا رليالرا رلر ضشلا رلرطليا و ل ضةاللا غالة رلش شةة خةى ت ون ر ات يا،
ولا شي نفشذ رلنظشم رلضررررررةاللا وتطلاليب عاى ل رن رلةارررررروم و رل روالل و رلتخفالضررررررشل رلتيشةالا و توةالف
رلخفرشل و رلااا ذرل رلفاا لهذن رالتفشقالا و رلرنتج لإن رالاتيطشع رلضةاللا رهرش شنل نالتب لن ال ون خفرش
عاى رلرلاأ رلر فف لا رليفروي عمن لي ل ضشلا الفل هش رلراتزم ليها رلت فالي رلتا تورلق عاالهش رلااطا رلرخت فا
لا رلفولا ،وقف ورلق رل رالي عاى ذلك و ذن لارفررةف لذنش غالة رةيوع عنب ل اررم رلةاررم رلضررةاللا ي رةة رن
اشلب لفى رلرفةف.
شم رلورةفة لا نظشم ضةاللا رليالرا رلر ضشلا ورلتشةال شل رألخةى رلتا قف
 .2تافف رل ضةرئي غالة رلرلششةة وليش ل
تنطلق رن وقل خة ،وال ال ون رفررررةف رلةري ا راررررلوال عن الا لورئف و غةررشل راررررت يا عاى رلروةف و
عاى رل رالي لاررلي تخاف ل رنهرش عن اررفرف ضررةاللا و ع س ةفررالف ضررةاللا عن فل شل تيشوز اررفرفهش رليفوي
رلزرنا رلر فف لا نظشم ضةاللا رليالرا رلرضشلا ذل رلفاا.
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أحكام فتح العضوية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

ت نا ارا رلت والي لا هذن رل ضرروالا :نيي رألروري ل ورلا و شررالك فررشفة رن رلرفررةف لراررتفالف لنشء عاى رة فررشفة
رن فش ي رل ضوالا.
التولى رفررررررةف رلةري ا لتا عضرررررروالا لا رالي وليش لاشررررررةوط رلورةفة لفالب لرويي هذن رل ضرررررروالا الن التم ليةرء
رلت والمل لهش الش ً شن نوع هذن رلت والمل.
التم رلت شري لرويي رل ضوالا رلرذ وةة رن قلي رل رالي شخفالش ً و لوراطا رن الفوضب ،والش ة رلرفةف لذلك تشلالشً.
يرالا رلت والمل التم ليةرلهش وليش ً لاضورلط ورلواشئق رلريشزة رن رلهالئا رلشةعالا لارفةف.
ً
ال اليلي رلرفةف وال اليوز لا ضو ن الاتخفم عضوالتب لا لةاشي ورالل ألل غةض ر ةم شةعش إةاشلهش ليةض
لضررشلتهش للى اررشلشل ةلوالا و لفررشلا رن الةوت ألل شي رلرالاررة و رن الفالةهش و ليةض شررةرء ارراا ر ةرا شررةعشً،
ورن ام ال الت ري رلرفةف ل رالولالا عنف لعشفة ل ورالل رن هذر رلنوع للى رلر وي.
ت ف ايمل وراتنفرل رلرفةف و اشلشتب لالرش الت اق لشةتلشط رل رالي لشلرفةف ف ال ا ورازرا لا رالي ،وال ال ق لب
رالعتةرض عاالهش لشارررتانشء ل قالوف و ر شرمل الالل نهش ترل لا هذن رل ضررروالا لطةق غالة رشرررةوعا ولم ال ن لب و
لو الاب رلر ترف ل فخي لالهش لطةالق رلششرررررة و غالة رلششرررررة ،والت هف لإلم رلرفرررررةف لوةرً لرش الارررررتفي عاالب لا هذر
رلخفوص.
ال ق لارفررةف لا ل وقل ن اليالة و ال في رن رأل شم رلخشفررا لشل ضرروالا -ل ف رورليا رلهالئا رلشررةعالا عاى رلت فالي
ً
تشلا خمي الوع رن تشةاله
رلرطاوي -وال ون هذر رلتيالالة و رلت فالي اشةل رلرف وي عاى رل رالي رش لم ال شةضب رل رالي
نشرررة راخص ر توي لات فالي لا ر شن ظشهة لا رة ز رلت والي رلذل الويف لالب ارررشي رالشرررتةرك ،و رن تشةاله لتش ا
ً
تشلا خمي
ناخا رالتفشقالا رلتا تشتري عاى رلت فالي لا واالط للال تةونا و وةقا لا رالي لتوقال هش ،ولا شي رعتةرضب
ً
تشلا لنهشء هذن رالتفشقالا ،وال اللاة راي ذلك رءنهشء عاى رل يوق وراللتزررشل
رليالف رلزرنا رلرذ وة اليوز لب ن الطاي
رلرتةتلا لا و قلي تشةاله نفشذن.
ورلق رل رالي عاى تزوالف رلرفةف لنرشذت فاالا رن توقال ب وتوقالا رن الفوضب وت ف رلت االرشل وت ف رلت االرشل رلرويها
لارفرررررررةف رلتا ت ري توقال ش رط شليش لهذن رلنرشذت نظشرالا ور ترفة ليرالا رل راالشل رلتا التم ليةرلهش عاى ارررررررشي
رل ضوالا.
ً
ً
لارفرررةف ن الارررتولا رن رل رالي ةاررررش ر اورش اررري رش ال ان عنب لا لةوع رلرفرررةف و لا قنورتب رءل تةونالا و
لالهرش ر شً؛ وذلك ريشلي رلخفرشل رلرتش ا.

.10
ة /10ا الاتزم رل رالي لشاتالفشء لالشنشتب ولالشنشل رلراتفالفالن رلشخفالا ورللن الا لا هذر رلنروذت ونرشذت رلت والي ل ي فقا
والية ن شررة ا رلةري ا رلرفررةلالا لماررتارشة ةت والي رلةري اا ال تت ري رش التةتي رن خاررشةة و ضررةة
و رالولالا لالي لخمي رل رالي ل م هذر رللنف.
ة/10يا الفةك رل رالي ن قالشرب لت فالي لالشن شل ل ت والي اررررلق ن رة لإيةرئب ال الضرررررن راررررتةفرف رلاأ رلت والي و
ت فالي راررشةن والية ن شررة ا رلةري ا رلرفررةلالا لماررتارشة ةت والي رلةري اا غالة راررلولا لا راي هذن
رأل وري ،رش نهش غالة راررلولا عرش التةتي رن خاررشةة و ضررةة لف ي و ررتنشع رللنك رلرةرارري و رلراررتفالف
و ل ط ةف اشلن و لارررلي رليوة رليشهةة و لارررلي عطمل رل ري رألارررلوعالا و رلةاررررالا و رالختمف لا
رل راا.
إقرارات العميل
 .1الية رل رالي لراررلولالتب رشم رلارراطشل عن رلنيف رلريفم رنب و للالب لا ت شرمتب را رلرفررةف ،و نب الاتزم لتلاالأ رلارراطشل
عن ل رلاأ رشرررر وك لالب و لالس رن يب لوة عارب لب ،اررررور ًء شن رلرلاأ رلرذ وة قف تم ت والاب ل ارب و لفون عارب،
واور ًء لن تم رلتفةف لا رلرلاأ رن يشنلب و يشني شخص آخة لالرش ل ف و لم التم رلتفةف ،رش الية رل رالي وال ان ن
رلرلاأ رلرذ وة نشتج عن نششطشل رشةوعا ألويب رشةوعا ،وااالم رن رلتزوالة وغاي رألروري وتروالي رءةهشي ،و نب
ال ال ق لب رارررتةفرف و رلرطشللا لشلت والص عن ل روري فل هش لارفرررةف والل نهش رزوةة و غالة رشرررةوعا لارررلي
رففةهش و ويب فةلهش و ألل الي آخة.
 .2رلتزم رل رالي لت فالن لالشنشل رل ضررروالا ي امن ارررنورل ف قفرررى ،و عنف طاي رلرفرررةف ذلك ،رش رلتزم لإعمم
رلرفرررةف خطالش ً عن ل تيالالة لا رل نورن ،ولال لال ف آخة عنورن ارررشلق لب هو رل نورن رلر ترف لارةرارررمل ،رش رلتزم
لتيفالف هوالتب وهوالشل رلو مء و رلرفوضالن -لن ويفور -وتيفالرهش لارفةف قلي نهشالا اةالشن رف وي ل رنهش ،وقف عام
ن رلرفةف االيوم لتيرالف رل ضوالا لذر لم الاتزم لذلك اب.
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قةة رل رالي وت هف لكنب غالة ررنوع شررةعش ً رن رلت شري لرويي عضرروالا رل ورالل ،و ن يرالا لالشنشتب ف ر ال ا وروايا،
و نب قف لهم شم لتا رل ضوالا ونفوفهش.
الورلق رل رالي عاى ةلط ةقم هشتفب رليوري رلرايي لا عاى رلنروذت را خفرا رءش شة لشألةقشم رلاةالا رلراتخفرا لرةة
ور فة و شلا رلينورل رءل تةونالا رلخشفرررررررا لرفرررررررةف رلةري ا ورلرورليا عاى رل راالشل ورلطالشل رلرةلوطا را ةقم
رل رالي.
الخاا رل رالي رارلولالا رلرفرةف عن رلوقل رلرارتازم ءالفرشي رلةارشئي رليفرالةة ةرءلزررالا  -رالختالشةالا  -رلتايشئالاا و
رءشررر شة لشألةقشم رلارررةالا رلرارررتخفرا لرةة ور فة الن ن لةارررشلهش الخضرررا لاشرررل شل رلرشرررياا رن قلي رزوفل خفرا
رختافالن فرخي وخشةت رلررا ا.
الية رل رالي لكن ةقم رليوري لا عاى هذر رلنروذت رارريي ت ل راررم رل رالي ،ولكنب ل وزتب والاررتخفم رن قلاب ليط ،ولكن
رلرفةف االيوم ل إةاشي رلةاشئي رلنفالا رليفالةة ورألةقشم رلاةالا رلراتخفرا لرةة ور فة ورءش شةرل رلرشلالا رألخةى
عاى رلةقم رلرارريي رتى رش تطاي رألرة ذلك ،والية رل رالي لراررلولالتب رلتشرا لا رلر شلظا عاى رلةقم رلرارريي ولت فالاب
عن طةالق رلفةرف ر لا لا شي ت ذة راتخفررب و ليف و تيالة ألل الي شن.
الخاا رل رالي رالولالا رلرفةف عن ل ضةة و خاشةة تنشك رن راتخفرم ةقم رليوري رلرايي لا عاى هذر رلنروذت
رن قلي شخص آخة غالة رل رالي ،و لالي راتخفرم رلةقم لافخوي للى اشلشل خةى غالة اشلشل رل رالي.
ورلق رل رالي عاى تزوالف رلرفررررةف لكل ر اورشل و لالشنشل الطالهش رنب لتكاررررالس عضرررروالا لفالب ولرةري تهش وءفرةتهش
ولوض رلرفةف لكن ال في عاى رش الازرب و ال تشت للالب رن ر اورشل تخص رل رالي و تخص رل ضوالا رلرذ وةة و
ل ع ضوالا خةى ت ون لا رالي لفى رلر فةف رن رل شة ا رل ا وفالا لار اورشل رالئترشنالا ،و ن الف فا رلر فةف عن
رلر اورشل رلخ شفا لشل رالي ول ضوالتب و ل عضوالا خةى ت ون لا رالي لفى رلرفةف لاشة ا رلا وفالا لار اورشل
رالئترشنالا وألل يها خةى تورلق عاالهش رلااا رلنيف رل ةلا رلا وفل.
قة لشل ام لكن نظرا رلررا ا رل ةلالا رلا ر وفالا ترنا ت والي روري فون ر ةلا رل رالي رلر وي لشلراررتفالف ةرلر َّوي للالبا،
و فون عمقا نظشرالا تةلطب لشلراتفالف ،و فون غةض رشةوع.
الية رل رالي ل فم راررتخفرم رل ضرروالا رلشررخفررالا ألغةرض غالة شررخفررالا وعفم راررتخفرم رل ضرروالا رلتيشةالا ألغةرض
شخفالا ذرل طلال ا غالة تيشةالا عاى ضوء ت االرشل رلااا رلنيف لالرش الخص ت والي رلنيف.
قة رل رالي لشطمعب عاى رأل شم رلرذ وةة ورلتزم لهش.
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الية رل رالي والل ف لكنب ال الشرررريي ولم الشرررريي اررررشليش و ف قشةلب رن رلفةيا رألولى ةرلورلفالن ،رلزوت ورلزويا ،رأللنشء
ورللنشلا ل رنفي االشاا لا رلفولا ةرلريفوف لشلرنفي رلاالشاا :رلرةتلا رلةرل ا عشةة لرش لوق لشلنالا لارفنالالن،
و ةتلا لورء لرش لوق لشلنالا لا ا ةالالنا.
الية رل رالي لكنب ل شري هاالتب وقورن رل ياالا رلر تلةة شرررررةعش ونظشرش و نب هي لاتفرررررةلشل رليشنونالا رلمزرا لفتا ولفرةة
اشي شخ فا لفى رلر فةف لرفةفن و نب لالس رن ف شي رل شالل رلخش فا رلتا تتطاي ويوف ر ةف لشءيةرءرل
رللن الا ـ ةرل فالف و رألراا.
الية رل رالي والفهم ن ريةف تاررررررريالي لالشنشتب عاى رلروقا رءل تةونا لفتا رل ارررررررشي ال التةتي عاالب ل يوق لب تيشن
رلرفةف ،طشلرش لم التم لش شةن لش ي ةارا رن قلي رلرفةف لفتا رل اشي.
الية رل رالي لرورليتب عاى رليالشم لفتا رل اشي علة رلروقا لش ي شخفا ،و نب رلراتفالف رن رل اشي.
الية رل رالي لف ا وفقا رلر اورشل ورللالشنشل رلريفرا رن قلاب ورلتا ترل ت لئتهش علة رلنروذت رءل تةونا.
الية رل رالي لكنب لا شي ةغلتب تيالالة فرررم الا رل ارررشي للى ارررشي يشةل عشفل لايالشم لشل راالشل رللن الا فرخي رلفةع،
لإنب الازم عاالب زالشةة رلفةع لت فالن رللالشنشل ولضشلا رلتورقالا.
الورلق رل رالي عاى تزوالف رفةف رلةري ا لا ل وقل لكل ر اورشل و لالشنشل الطالهش رلرفةف لفتا رل اشي.
الفوض رل رالي رفررررررةف رلةري ا لات يق رن فرررررر ا رلر اورشل رلرفخاا رن قلاب لفى قورعف لالشنشل رة ز رلر اورشل
رلوطنا رلششةة و رن خمي طةف اشلن رفوض رن قلي رة ز رلر اورشل رلوطنا.
ال ق لارفررةف يرا رللالشنشل رلخشفررا لشل رالي وراررتخفررهش ألغةرض رلرفررةف ليط ،و الاررتخفررهش لملتزرم لرتطالشل
نظشرالا وةقشلالا.
لن التم لةض ل ةاوم رن قلي رلرفةف ريشلي خفرا لتا رل اشي رليشةل عاى رلروقا رءل تةونا.
ال اليفم رلرفةف ل ت هفرل و ضرشنشل لالرش الت اق لشليوفة و رلاةعا و رألفرء و خمف ذلك ،وقف قة رل رالي ل ارب
لذلك ولإخمء رالولالا رلرفةف عن يرالا رش الت اق لذلك.
الية رل رالي عاى طاي لتا اشي يشةل لفى ر فةف رلةري ا رن خمي رءنتةنل والية ل ارب ن ذلك ضرن رلرة اا
رلتيةاللالا لفتا رل ارررشي علة رءنتةنل ورلتا ها ل فى رلشفةرل رللالئا رلتشرررةال الا رلتيةاللالا رن رلارررارررا رلنيف رل ةلا
رلا وفل ةSAMA SANDBOXا.
ال اليفم رفةف رلةري ا ل وعوف و ضرشنشل لالرش الت اق لتولة تينالا رللالئا رلتيةاللالا ةSandboxا و وقل تشيالاهش،
وت ف هذن رلتينالا لالئا رختلشة وتطوالة ،والولة رفررررةف رلةري ا رلر اورشل ورلرورف رألخةى رلرفةيا ورلرنشرررروةة عاى
هذر رلروقا و رلرةتلطا لشللالئا رلتيةاللالا ةSandboxا عاى ارررشس ا رش هاا وا رش ها رتش اا فون ل ضررررشن رن
ل نوع ،اورء شن فةال ً ش و ضرنالًش ،لرش لا ذلك عاى الالي رلراشي ال رل فة :رلضرشنشل رلضرنالا رلخشفا لشلتاوالق
و رلرمءرا ليةض ر الن و عفم رنتهشك يوق طةف اشلن .وقف ت ون رلر اورشل ورلخفرررررشئص رلوظالفالا رلورةفة قشلاا
لاتيالالة وال تش ي رلتزررًش رازرًش لتنفالذ رلخفرشل و تفشفالي تينالا و وظالفالا ر ففة لاخفرشل.
رش لم الُ ذ ة خمف ذ لك ،الرتارك رفرررررررةف رلةري ا يرالا يوق رلرا الرا رلف ة الا رلرت ايرا لتطلاليرشل رللالئرا رلتيةاللالرا
ةSandboxا وخفشئفهش رلوظالفالا ورلر اورشل ذرل رلفاا رلورةفة عاى هذر رلروقا.
ال الت ري رفرةف رلةري ا الا راررلولالا رلششررةة و غالة رلششررةة رت ايا لشاررتخفرم رلر اورشل و رلنششررئا عنهش ،لرش لا
ذلك راتخفرم رللةريالشل و رلخفشئص رلتا تم لففرةهش وتطوالةهش لالالئا رلتيةاللالا.
اليوز لـ رفةف رلةري ا لا ل وقل ت االق و لنهشء فم الا رل رالي لا رلوفوي للى رللالئا رلتيةاللالا ةSandboxا
و راتخفررهش.
رلرفةف ال الرنا ل خفرشل لضشلالا لا رالي راي طاي لطشقا رئترشنالا و تاهالي رئترشنا لال ل ف زالشةة رل رالي رلفةع.
اليوز لرفرررررررةف رلةري ا ت فالي هذن رالتفشقالا لا ل وقل عن طةالق نشرررررررة نارررررررخا ر فلا عاى رلروقا رءل تةونا
لارفةف ولش شة رل رالي لذلك.
تخضررا هذن رالتفشقالا ليورنالن رلررا ا رل ةلالا رلا ر وفالا ،وال شي ل نزرع النشررك عن و لالرش الت اق لهذن رالتفشقالا للى رليها
رليضشئالا رلرختفا لا رلةالشض لشلررا ا رل ةلالا رلا وفالا.

الية رل رالي لكنب قة يرالا فرررف شل هذن رالتفشقالا وعففهش  ]8فرررف ا ،ورطاا عاى شلا لنوف هذن رالتفشقالا ورم يهش وقة هش
لتر ن ولهرهش يالفر وورلق عاى رش تضرنتب رن شةوط و شم ورلتزم لهش ولشل ري لرش يشء لالهش.
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