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ديبـاجـــــــــة
إمياْـا ضرــشٚس ٠ريــٛفي ايب٦ٝــ ١ايعـاحل ١يشعاٜــ ١ايلًُٝــ ١ايتلًُٝٝــ١ي ٚطـلٝا اــ ٛريلضٜــض جٛاْبٗــا ٖـز ٙامل طظــ ١ايلًُٝــ ( ١نًٝــ ١ايً ــ١
ايلشض ٝــٚ ١ايذساط ــات ا ط ــالَٚ )١ٝاحرتاَ ــا يًٛةٝا ــ ١اي ــم  ٜد ٜٗــا َٓتظ ــبٖٛاي ٚريأن ٝــذاي ملٝث ــام األخ ــالم املٗٓ ٝــ ١ألعر ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــذسٜع
ضاجلاَلــ ١األةشٜــ١ي ٚايتضاَــا اباد٥ــ٘ ايلاَــ ١املظــتٌٗ ضٗــا ٚايــم ريرــُٓٗا اياعــٌ األَٓ ٍٚــ٘ي  ٚكٝكــا يا ــ ٣ٛاياعــ ٍٛايثـاْٞي ٚايثايـ ي
ٚايشاضعي ْعٛغ َٝثام ايششف ٚاألخالقٝات املٗٓ ١ٝألعرا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ضايهً َ ١ٝطظًا عً:٢

أوالً :االلتزامات األخالقية:
ًٜتضّ األطتار اجلاَل ٞضهًـ ـ ١ٝايً ـ ـ ١ايلشضٚ ١ٝايذساطات ا طالَ ١ٝشدع٘ي ٚجتا ٙطالض٘ ٚصَال٘٥ي ٚايهًٝـ ـٚ ١اجلاَلـ ـ ١ضاآلري ـ ـ:ٞ

املــ{}1ـادة

األخالم اخلاص ١ضشدع٘ي  :ٖٞٚايت ً ٞحبظٔ ايكٍٛي ٚطـ ٟٛايالـٌي ٚجتٓـل نـٌ َـا ال ًٜٝـل اهاْتـ٘ ايلًُٝـ ١ي ٚايظـل ٞاـ ٛريُٓٝـ١
اجلاْل ايلًُٚ ٞاياهش ٟيذٜ٘ي ٚااليتضاّ ضآداب احلٛاسي ٚإعطا ٤ايكذ ٠ٚاحلظٓ ١يطالض٘ ٚذلٝط٘ ايتلًٚ ُٞٝاالجتُاع.ٞ

املــ{}2ـادة

حيـش

األطـتار اجلـاَل ٞعًــ ٢ايظـًٛنٝات ايـم لثــٌ عالقتـ٘ ضطالضـ٘ي ٚريـ د ٟإر ريأنٝـذ ساضطتـ٘ ضٗــِي ٖٚـ :ٞريـٛج ِٗٗٝإر االطــال

عًٚ ٢صف املكشس ايذساطٞي ٚريٓاٝـز اخلطـ ١ايتذسٜظـ ١ٝامللتُـذ ٠ي َٚتاضلـَ ١ظـتملذات املـاد ٠ايلًُٝـ ١ايـم ٜذسطـٗاي ٚإنظـاب طالضـ٘ طـايٝل
ايتلًِ ايزاريٞي َٚشاعا ٠اياشٚم اياشد ١ٜضِٗٓٝي ٚعذّ إخالي٘ اٛاعٝذ ذلاضشاري٘ي ٚصٝاْ ١قاع ١احملاضـش ٠عـٔ نـٌ َـا ٜشـ ٙٛاحلـٛاس ايلًُـٞي
َٚشاعا ٠ايكٛاعذ ايالصّ ريٛافشٖا املششف ٚٚاجباريـ٘ي ٚريُٓٝـَٗ ١ـاساريِٗي ٚريشـملٝلِٗ عًـ ٢ايتطـٜٛش ٚاالضتهـاس ٚا ضـذا ي ٚريٛجٝـ٘ طـًٛنٝاريِٗي

ٚاحملافظ ١عً ٢خعٛصٝاريِٗي ٚاريبا طايٝل ايتكٚ ِٝٝفكا ملكترٝات ايًٛا٥ح ٚايٓظِ رات ايلالق.١

املــ{}3ـادة
ايتـضاّ األخــالم ا طــالَ ١ٝايتلاَـٌ َــع صَال٥ــ٘ي ٚريــو ضـاحرتاَِٗي ٚاحملافظــ ١عًــ ٢خعٛصــٝاريِٗي ٚإطـذا ٤ايٓعــح ٚاملشــٛس ٠ــِ
ْطاقُٗا ايلًُٚ ٞاملٗيني ٚايتلاَ ٕٚلِٗ إطاس ايب

ايلًُٞي ٚعذّ ايتكً َٔ ٌٝقذساريِٗ  ٚايتشهٝو فٗٝا.

املــ{}4ـادة
االطــٗاّ

كٝــل سةٜــ ١ايهًٝــٚ ١سطــايتٗا ٖ ٚــذافٗال يتهــ ٕٛايطًٝلــ١ي ٚاحــرتاّ ايكــٛاْظ ٚاألْظُــٚ ١ايًــٛا٥ح ايــم ريٗــذف إر

اطــتكشاس ايهًٝــ١ي ٚإضــشاص دٚسٖــا ا

ــاض ٞضاملشــاسن ١ايااعًــ ١األْشــط ١داخــٌ ايهًٝــٚ ١خاسجٗــاي ٚاحلــش

ايلًُٞي ٚااليتضاّ اا ٜٓتج عٓٗا َٔ قشاساتي ٚايتااْٞ

كٝــل

عًــ ٢حرــٛس اجتُاعــات ايكظــِ

إجناح اخلطط ايذساط١ٝي ٚايلٌُ عً ٢ريطٜٛشٖا ٚجتٜٛذٖا.

املــ{}5ـادة
ا طــٗاّ ايلُــٌ ايتطــٛع ٞخلذَــ ١اوتُــعي ٚريٛطٝــذ ٚاصــش ايثكــٚ ١ايرتاضــط ضــظ ايهًٝــٚ ١اوتُــع َــٔ خــالٍ َــا ٜلًُــ٘ يطالضــ٘ي
ٚحشصـ٘ عًــ ٢ريُٓٝــ ١ايب ـ ايتطبٝكـٚ ٞسضطــ٘ ضٛاقــع ايلُــٌ اوتُـعي ٚايتــأ ي ا

ــاض ٞنــٌ املٓاشـط ٚاملٓاطــبات احملًٝــٚ ١ايٛطٓٝــ١ي

ٚاملشــاسن ١اياللايــ ١األحبــاد ٚايٓــذٚات ٚامل ـ لشات ايلًُٝــ ١ايــم ريكــاّ ضايــذاخٌ  ٚاخلــاسدي ٚريشــملٝع ايٓشــش ٚريبــادٍ اخل ـ ات دلايــ٘.
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ثانيـاًًُ :احلقــــوق
ٜثبـ ـت يهـ ـٌ عـ ـرَ ٛـ ـٔ عرـ ـا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜـ ـع ضايهًٝـ ـ ١حكـ ـٛم عـ ـً ٢طالضـ ـ٘ ٚصَال٥ـ ـ٘ ٚاجلاَـ ـلٚ ١اوتـ ـُع عً ٢ايٓ  ٛاآلري:ٞ

املــ{}1ـادة
عًـ ـ ـ ـ ـ ٢ايط ـ ـ ـالب اح ـ ـ ـرتاّ طاريزريـ ـ ـ ـِٗ ٚريٛقيٖـ ـ ـ ـِي ٚايتكـ ـ ـ ـٝذ ضكشاساريٗـ ـ ـ ـِ املتلًكـ ـ ـ ـ ١ضايلًُـ ـ ـ ـ ١ٝايتلًُٝٝـ ـ ـ ـ١ي ٚاالعـ ـ ـ ـرتاف ضارًٗـ ـ ـ ـ ـِ.

املــ{}2ـادة
عًــ ٢عرــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــذسٜع إقاَــ ١عالقــات ٚدٜــ ١فُٝــا ضٝــِٓٗي ٚايتــضاّ ايظــًٛى ايكــ ِٜٛريلــاَالريِٗي ٚإةٗــاس االحــرتاّي ٚإطــذا ٤ايٓعــح
يبلرِٗي ٚعذّ ايتذخٌ

ش  ِْٗٚاخلاص.١

املــ{}3ـادة
عً ـ ٢ايهً ١ٝريٛفي املٓاخ املال ِ٥ألعرا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع َٚا ٜكترٚ َٔ ٘ٝطا ٌ٥ريلًُٝٝـٚ ١ريكٓٝـات حذٜثـ ١اطـتثُاسا يكـذساريِٗ  ٚاٝـضا
ــِ عًــ ٢ا ضــذا ٚاالضتهــاسي ٚريشــملٝلِٗ ضــاجلٛا٥ض َادًٜــا َٚلًٜٓٛــاي ٚاالطــٗاّ َلاجلــَ ١شــهالريِٗ ي ٚدعُٗــِ َــٔ جــٌ حرــٛس املًتكٝــات
ايلًُٝــ ١املدتًاــ ١داخــٌ ايهًٝــٚ ١خاسجٗــاي ٚريششــ ِٗ ٝيًــذٚسات ايتذسٜبٝــٚ ١اي ـ اَج ايثكافٝــٚ ١ايلًُٝــ ١املدتًاــ١ي ٚريظــٗ ٌٝحعــ ِ ٛعًــ٢
اخلذَات ايرشٚسَ ١ٜثٌ ايتأَظ ايع ٞي ٚايٛقٛف إر جاْبِٗ إرا حضضِٗ َش.

املــ{}4ـادة
ٜتٛجل عًـ ٢صـٓا ايكـشاس اوتُـع ٕ حيظـٓٛا اطـتثُاس قـذسات عرـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـذسٜعي ٚإصـ ـ ـ ـذاس ايكٛاْ ـ ـظ اي ـ ـم

ُ ـ ـٚ ِٗٝريشف ـ ـع

َـ ـٔ َهاْتٗـ ـِ ي ٚلٓ ـ ـِٗ دٚسٖ ـ ـِ ايشٜـ ـاد ٟايزًٜٝ ٟل ضِٗ.

ٜهـ ـ ٕٛايتـضاّ عر ـا ١٦ٖٝ ٤ايتـ ـذسٜع ضايهًـ ـ  ١ٝضٗـزا املٝثـام ْعـا ٚسٚحـاي إطـاس احلـش
 ٚطب ٌٝإسطا ٤األعشاف ٚايتكايٝذ

ض ١٦ٝعًُْ ١ٝاج .١

واهلل الموفق
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عًـ ٢ريشقٝـ ١األخالقٝـات ٚاألدضٝـات اجلاَلٝـ١ي

جلن ــة إعـ ــداد امليثاق
أ.د /محمددع ي ددد
د/محمددع لددأبو حجدد

ددع
دد

د /سدددددي ي دددددد يددددد
أ .وفأء محمدع لبييد
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لبعدأيد

