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 يتنثل اهلدف من هره الشًاسة يف ما يلٌ :

 َال٤ ع٢ً اإلبالؽ عٔ أٟ ٚاقع١ استٝاٍ أٚ أَٛز غري أخالق١ٝ ع٢ً عًِ بٗاسح ايص. 

 تكدِٜ ٚض١ًٝ ضس١ٜ يًصَال٤ بػسض اإلبالؽ عٔ أٟ ٚاقع١ استٝاٍ أٚ أَٛز غري أخالق١ٝ. 

 محا١ٜ األؾساد املبًػني عطٔ ١ْٝ عٔ ٚقا٥ع االستٝاٍ أٚ األَٛز غري األخالق١ٝ. 

 االزتكا٤ مبطت٣ٛ ايتٛاصٌ ٚايشؿاؾ١ٝ. 

 :تعازيف 

االستٝاٍ : ٖٛ تصسف أٚ ممازض١ غري أخالق١ٝ أٚ غري ْعا١َٝ أٚ غري قا١ْْٝٛ تتطِ بعدّ األَا١ْ ٚباي١ٝٓ 

إلخؿا٤ سكٝك١ َا, ضٛا٤ بايهًُات أٚ بايتصسف أٚ بايتصٜٝـ, َا َٔ شأْ٘ إٔ ٜطؿس عٔ  ١ املبٝت

  .خطاز٠ َاي١ٝ أٚ غري َاي١ٝ يًُذُٛع١

 .حملاضب١ٝ املػًٛط١ أٚ إعداد ايتكازٜس املاي١ٝ املػًٛط١ ب١ٝٓ االستٝاٍٜٚدخٌ يف عداد ذيو املُازضات ا

 خط اإلبالؽ عٔ املدايؿات: ٜكصد ب٘ املطاز ايرٟ سددت٘ اؾُع١ٝ يإلبالؽ عٔ املدايؿات. 

 املطتك١ُٝاملدايؿات: ٜكصد بٗا ايتصسؾات أٚ املُازضات املكصٛد٠ أٚ غري املكصٛد٠ اييت تٓايف األخالم 

ع١ ٚتؿتكس إىل اإلْصاف أٚ ال تتٛاؾل َع َعاٜري ايعٌُ املعتُد٠ يد٣ اؾُع١ٝ أٚ ايطًٛى ٚتطس بايطُ

 املٗين أٚ االدتُاعٞ ايطدٜد.

ٖٛ ايشدص ايرٟ ٜبًؼ عٔ املدايؿ١ داخٌ اؾُع١ٝ, ٚنريو يف أٚضاط أصشاب ايشإٔ  :املبًؼ

 ٚاؾٗات اييت تصاٍٚ األعُاٍ َع اؾُع١ٝ. 

املدزبني ٚاملدزبات ٚاملطتشازٜٔ ٚاملطتشازات ٚاملصًشني  : اٍ ال اؿصسٜٚدخٌ يف ذيو ع٢ً ضبٌٝ املج

  ٚاحملهُني األضسٜني ٚاملكاٚيني ٚاملٛزدٜٔ.

 .ٖٛ ايع١ًُٝ املتبع١ يف ايتبًٝؼ عٔ املدايؿ١ داخٌ اؾُع١ٝ :اإلبالؽ

 ايتٛدٝٗات ايعا١َ يبٝإ ضٝاض١ اإلبالؽ عٔ املدايؿات 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

@hotmail.com1galyatbaha 

 

  : ,  :,  : 

اإلداز٠ عًِ أٚ ٜعًِ بٛقٛع تصسؾات أٚ أسداخ أٚ ضًٛى أٚ  أٟ َٛظـ أٚ اضتشازٟ أٚ عطٛ مبذًظ

, ٚنريو أٟ كايؿ١ يطٝاضات اؾُع١ٝ ٚإدسا٤اتٗا َطتك١ُٝأٚ غري  ١ممازضات غري أخالقٝ

 ٚقٛاعدٖا ٚأْعُتٗا ( ٜٚشاز إىل أٟ َٓٗا ؾُٝا ًٜٞ بًؿغ "كايؿ١" إمنا ٜهٕٛ َطؤٚالً  بٌ ًَٚصًَا

  .ضٝاض١ اؾُع١ٝٚألسهاّ  باإلبالؽ عٔ ايتصسف ٚؾكًا

يف اؿاالت اييت تتطُٔ إبالؽ املٛظـ َدٜسٙ املباشس بتًو األَٛز بصٛز٠ َباشس٠, جيب ع٢ً ذيو 

 ٚمبا ٜتؿل ٚأسهاّ ايطٝاض١.  اإلبالؽ عٔ ايٛاقع١ قٌ ايبايؼ ؾٛزًا سٝٓٗااملدٜس 

, إال مبا ٜتؿل َع ٜٚٓبػٞ يًُدٜس املباشس إٔ ال ٜباشس ايتشكٝل يف ايٛاقع١ ع٢ً أٟ ٚد٘ بصٛز٠ َطتك١ً

 ضٝاضات اؾُع١ٝ ٚاإلدسا٤ات املتبع١ يدٜٗا.

  َٔ إدسا٤ات اإلبالؽ : ٜتِ اإلبالؽ عٔ اؿاالت املتعًك١ بايطًٛى األخالقٞ ملدايؿات ايٛاقع١

َٔ خالٍ ايُٓٛذز  خالٍ املدٜس ايتٓؿٝرٟ "اإلداز٠ املطؤٚي١ عٔ تًكٞ ايبالغات" باألَس نتاب١ً

 املعتُد. 

 ٖرٙ ايطٝاض١ ع٢ً مجٝع َٛظؿٞ اؾُع١ٝ ايدا٥ُني ٚاملؤقتني ٚايرٜٔ ٜعًُٕٛ  ايٓطام : تطبل

ٚ ْٝاب١ عٔ اؾُع١ٝ بصسف ايٓعس عٔ أضِ اشداص ٜتصسؾٕٛ بأ أٚبعكٛد أٚ َطتشازٜٔ 

ٚ املٛزدٜٔ أٚ املاحنني أٚ أٟ أؾسد َٔ املطتؿٝدٜٔ  ٟأل ٜطًاأٚميهٔ  ,ضتجٓا٤آَصبِٗ ٚبدٕٚ 

 ٚ كاطس .   أايؿات ك أٟخس٣ ايتبًٝؼ عٔ أأطساف 

تٗدف ضٝاض١ اإلبالؽ عٔ املدايؿات إىل تٓاٍٚ أٚد٘ ايكًل ٚايشٛاغٌ ايس٥ٝط١ٝ ٚتشٌُ )ع٢ً 

 ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس( َا ًٜٞ: 

 .املُازضات غري ايط١ًُٝ أٚ األَٛز املسٜب١ يف ايتكازٜس املاي١ٝ -1

 ايطًٛى ايرٟ ميجٌ كايؿ١ أٚ خسم يآلداب.  -2

ا ؾٝٗا املداطس اييت تٗدد اؾُٗٛز ٚنريو ايصَال٤ مب كاطس ايصش١ ٚايطال١َ -3

 اآلخسٜٔ.

 األضساز اييت تكع ع٢ً ايب١٦ٝ. -4

 االضتدداّ غري املصسح ب٘ ألَٛاٍ ٚض٤ٛ ايتصسف املايٞ.  -5
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 أْشط١ االستٝاٍ ٚايؿطاد احملت١ًُ. -6

 عدّ االؾصاح عٔ ساالت تعازض املصاحل. -7

ٚ أد١ٝ بػسض َٓح َٝص٠ ٚ َهاؾآت غري َطتشك١ َٔ دٗات خازأاؿصٍٛ ع٢ً َٓاؾع  -8

 ؾط١ًٝ.أ

 اْتٗاى قٛاعد األخالقٝات اـاص١ باؾُع١ٝ. -9

 أٚد٘ ايكصٛز أٚ عدّ االيتصاّ بأْع١ُ ايسقاب١ ٚايطٝاضات ايداخ١ًٝ اـاص١ باؾُع١ٝ. -10

املعًَٛات املط١ًً أٚ ايبٝاْات ايهاذب١ املكد١َ َٔ أٚ إىل َدٜس أٚ َطؤٍٚ أٚ شٌَٝ  -11

 باؾُع١ٝ. 

 ٚازد٠ يف ايطذالت املاي١ٝ أٚ ايتكازٜس أٚ تكازٜس ايتدقٝل.ؾُٝا ٜتعًل مبطأي١  -12

 ؾصاح عٔ َعًَٛات ضس١ٜ بطسٜك١ غري قا١ْْٝٛ.اإل -13

 ضتدداّ ايصالسٝات ٚايطًط١.اض٤ٛ  -14

 

 :سًاسة اإلبالغ عن املخالفات

  ايػسض: تعد ٖرٙ ايطٝاض١ تأنٝدًا اليتصاّ اؾُع١ٝ بأع٢ً َعاٜري ايٓصا١ٖ امل١ٝٓٗ ٚايطًٛى

 شؿاؾ١ٝ ٚايتعاٌَ ايعادٍ يف َصاٚي١ أعُاهلا .األخالقٞ ٚاي

  تٗدف ٖرٙ ايطٝاض١ إىل تكدِٜ ٚض١ًٝ يًتعاٌَ َع ايشٛاغٌ ٚاملداٚف اؿكٝك١ٝ اييت قد تٛدد

تكا١َٝ ْيد٣ املبًػني َع ايكٝاّ يف ايٛقت ْؿط٘ بتٛؾري اؿُا١ٜ ايطسٚز١ٜ هلِ َٔ األعُاٍ اال

 ٚاملطاٜك١ ٚ/أٚ اإلدسا٤ات ايتأدٜب١ٝ . 

  ضٝاض١ اإلبالؽ عٔ املدايؿات ٖرٙ إىل تشذٝع ٚمتهني ايصَال٤ َٔ اإلعساب عٔ تٗدف

ػاٌٖ املشه١ً أٚ "اإلبالؽ عٔ املدايؿ١" خازز  َٔ كاٚؾِٗ ٚشٛاغًِٗ داخٌ اؾُع١ٝ بداًل

 اؾُع١ٝ . 

  ,عال٠ٚ ع٢ً ذيو ٜتُجٌ ايػسض َٔ ٖرٙ ايطٝاض١ يف تٛؾري ٚض١ًٝ ٜطتطٝع َٔ خالهلا ايصَال٤

صٛص اإلعساب عٔ كاٚؾِٗ ايكا١ْْٝٛ يد٣ إدازتِٗ املباشس٠ أٚ يد٣ أشداص ع٢ً ٚد٘ اـ
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سٝح ٜهٕٛ يدِٜٗ أضباب , ٕ ٜتِ ايتبًٝؼ عٔ املدايؿ١ عطٔ ١ْٝأَعٝٓني ٚقددٜٔ شسٜط١ 

 َعكٛي١ يتصدٜل ازتهاب أعُاٍ استٝاٍ ٚ/أٚ ؾطاد داخٌ اؾُع١ٝ. 

 د ايطًٛى اـاص١ باؾُع١ٝ َٚٔ ثِ تتٛاؾل ٖرٙ ايطٝاض١ ٚتتُاش٢ َع ايكِٝ املؤضط١ٝ ٚقٛاع

تٗدف ٖرٙ ايع١ًُٝ إىل ايتعاٌَ َع ايشؿاؾ١ٝ ٚاملطا٤ي١ ع٢ً املطت٣ٛ ايتٓعُٝٞ ٚاملطؤٚي١ٝ 

ايؿسد١ٜ عٔ طسٜل تشذٝع األؾساد ع٢ً اإلبالؽ عٔ املدايؿات يف قٌ ايعٌُ بطسٜك١ َطؤٚي١ 

 ٚأخالق١ٝ .

 

 :مشؤولًة املبلغ عن املخالفات

 بًؼ يف ايكٝاّ باإلبالؽ َع تكدِٜ َعًَٛات َٛثٛق١, ٚال ٜططًب أٚ ٜتٛقع َٔ ٜتُجٌ دٚز ايشدص امل

ٖرا ايشدص  ايتصسف نُشكل أٚ باسح عٔ اؾسا٥ِ , نُا أْ٘ غري َطايب بتشدٜد 

 اإلدسا٤ ايتصشٝشٞ أٚ ايتكٛميٞ املٓاضب.  

  يف أ١ٜ جيب أال ٜتصسف املبًػٕٛ بإدسا٤ أ١ٜ أْشط١ ؼكٝل, نُا أْ٘ ال حيل هلِ املشازن١

 أْشط١ ؼكٝل غالف تًو املطًٛب١ . 

  جيٛش يًُبًػني اإلبالؽ عٔ كاٚؾِٗ دٕٚ اإلؾصاح عٔ ٖٜٛت٘ غري إٔ اؾُع١ٝ تشذع املبًؼ ٚضع

 امس٘ ع٢ً املطأي١ املبًؼ عٓٗا سٝجُا أَهٔ.

  ّٛضٛف تكّٛ اؾُع١ٝ عُا١ٜ أٟ شدص ٜكّٛ باإلبالؽ عٔ املدايؿات أٚ أٟ َٛظـ ٜك

ط١ٓ , ٚئ تكّٛ اؾُع١ٝ بإْٗا٤ خدَات٘ أٚ ْكً٘ إىل َٓصب أقٌ أٚ تٗدٜدٙ أٚ باإلؾصاح ب١ٝٓ س

  .االْتكاّ َٓ٘  , نُا ضتكّٛ اؾُع١ٝ باؽاذ َا ًٜصّ ؿُا١ٜ ايشدصٚ َطاٜكت٘ أ

  إذا أبًؼ ايشدص عٔ ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايكًل ٚيهٔ دٕٚ إٔ ٜتِ تأنٝدٙ َٔ خالٍ ايتشكٝل ب١ٝٓ

ذا اضتُست املداٚف ٚايشهٛى يدٜ٘ إٖرا ايشدص, ٚ ٔ ٜتِ اؽاذ أٟ إدسا٤ ضدًسط١ٓ ؾ

 خس باملدايؿ١ ٚقاٚي١ تأنٝدٖا.آؾٝشل ي٘ تكدِٜ بالؽ 

  ؽاذ اإذا أبًؼ ايشدص بػسض ايتط١ًٝ أٚ يٝهٝد غريٙ أٚ يتشكٝل َهاضب شدص١ٝ, جيٛش

 تأدٜيب ضدٙ . إدسا٤

  َٔ ١ٕ ايبالؽ مت اضتالَ٘ َٔ قبٌ املعٓٝني بايتشكٝل يف املدايؿأايتأند. 
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 :التزاو اجلنعًة 

  جيب ايتعاٌَ َع نٌ ايشٛاغٌ ٚاملداٚف ضسًا َع برٍ نٌ اؾٗٛد املُه١ٓ يعدّ ايهشـ

غري أْ٘ قد ٜتعني ع٢ً ايشدص املبًؼ اؿطٛز يف , عٔ ١ٜٖٛ املبًؼ يف ساي١ زغبت٘ يف ذيو

 .ايٛقت املٓاضب نشاٖد يف ٖرٙ املطأي١

 ٌٖرٙ ايطٝاض١ جيب ايتعاٌَ َعٗا بطسٜك١  املطا٥ٌ ٚاألَٛز اييت ٜتِ اإلؾصاح عٓٗا يف ظ

 سطاض١ ٚضسٜع١ يف نٌ األٚقات.

 َٔ بالؽ عٔ ٕ ناؾ١ ايعاًَني ٚاملٛظؿني باؾُع١ٝ ع٢ً دزا١ٜ ٚاؾ١ٝ بطٝاض١ اإلأ ايتأند

 املدايؿات. 

 :بسوتىكىل اإلبالغ

 ُد أٚ جيب ع٢ً املبًؼ زؾع نٌ املداٚف ٚاملدايؿات إىل َدٜسٙ املباشس باضتدداّ ايُٓٛذز املعت

يف صٝػ١ نتاب١ٝ أٚ بايربٜد اإليهرتْٚٞ, ٚإذا شعس بعدّ االزتٝاح سٝاٍ زؾع املطأي١ سطب 

 ايتصٛز ايطابل ؾُٝهٓ٘ زؾع املطأي١ ٚ سطب طبٝع١ األَس املبًؼ عٓ٘ إىل :

 أعطا٤ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ أٚ فًظ اإلداز٠ .1

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ .2

 اإلداز٠ املاي١ٝ .3

  َبهسًا نًُا نإ َٔ األضٌٗ اؽاذ اإلدسا٤ات املٓاضب١.نًُا نإ ايتبًٝؼ عٔ املدايؿ١ 

 :التخكًكات

  َطتًكٞ ايبالؽ ايرٟ ٜتعني عًٝ٘ إخطاز اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ جيب َسادع١ نٌ املدايؿات بٛاضط١ 

 بايبالؽ ٚايتٛصٝات.

  ٜطتًصّ إدسا٤ ؼكٝل أّ ال ؼدد اإلداز٠ املع١ٝٓ بايتشكٝكات يف اؾُع١ٝ َا إذا ناْت املدايؿ١

بشهٌ ْٗا٥ٞ, ٜٚسؾع ذيو ايكساز إىل املدٜس ايتٓؿٝرٟ يًذُع١ٝ يف ساٍ إذا نإ ذيو ايكساز 

 ٖٛ إدسا٤ ؼكٝل.
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  عٓد ؼدٜد َا إذا نإ ٜتعني إدسا٤ ايتشكٝل أَا ال يف أسد املدايؿات, ٜٓبػٞ األخر يف

 االعتباز ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ: 

  َستهب املدايؿ١؟ ٖٛ َٔ 

 َ ا َد٣ خطٛز٠ املدايؿ١؟ 

  ِجيب إخطاز املبًؼ عِٓٗ باملدايؿات املصع١َٛ يف بدا١ٜ ايتشكٝل ايسمسٞ َع إتاس١ ايؿسص١ هل

 إلبدا٤ آزا٥ِٗ ٚٚدٗات ْعسِٖ خالٍ ايتشكٝل . 

  َا مل تهٔ ٖٓاى أضباب قٗس١ٜ متٓع ايكٝاّ بريو ضٝتاح يًُبًؼ عِٓٗ ؾسص١ ايسد ع٢ً ايٓتا٥ر

تكسٜس ايتشكٝل, ٚئ ٜتِ تأٜٝد االدعا٤ بازتهاب ؾعٌ خاط٧ ضد اؾٖٛس١ٜ ايٛازد٠ يف 

 ايشدص املبًؼ عٓ٘ َا مل ٜهٔ ٖٓاى ديٌٝ ٚدٝ٘ ٜؤٜد ٖرا االدعا٤.

  ٔقد تٛدد ساالت تكتطٞ ايتشكٝل اـازدٞ مبعسؾ١ دٗات سه١َٝٛ كتص١ ٚيهٔ ميه

ُا١ٜ ي٘ ٚئ ٜعًِ االط٦ُٓإ ايتاّ ع٢ً أْ٘ ضتبك٢ ١ٜٖٛ املبًؼ ضس١ٜ ٚتٛؾري أقص٢ دزدات اؿ

أسد بشإٔ إدسا٤ ايتشكٝل يف ايبالغات أٚ إٔ امُلبًؼ ٜشازى ؾٝٗا إال َٔ تكتطٞ إدسا٤ات 

ايتشكٝل عًُِٗ أٚ َشازنت٘, ٚذيو ْعسًا يطبٝع١ ايتشكٝل أٚ إذا دعت اؿاد١ إىل ذيو 

 عهِ ايكإْٛ أٚ ايٓعاّ ٚقد ٜهٕٛ َٔ ايالشّ اإلؾصاح عٔ ١ٜٖٛ املبًؼ َٚٔ ايٛازد سدٚخ

 ذيو ع٢ً ذ١َ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚعهِ ايكإْٛ املعٍُٛ ب٘ ٚضٝتِ ذيو بايتٓطٝل َع املبًؼ.

 

 :مشؤولًات احملككني

  .ًٌٝجيب ع٢ً احملككني اؽاذ إدسا٤ات تٗدف إىل تكصٞ اؿكا٥ل ٚايتش 

 ميهٔ االضتؿاد٠ َٔ املٛازد ايؿ١ٝٓ ٚغريٖا َٔ املٛازد األخس٣ سطب ايطسٚز٠ إلمتاّ ايتشكٝل. 

  جيب إٔ ٜتُتع مجٝع احملككني باضتكالي١ٝ ٚعدّ ايتشٝص ضٛا٤ ع٢ً أزض ايٛاقع أٚ يف ْعس

 اآلخسٜٔ. 

  ًٜتصّ احملككٕٛ بايعداي١ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚايدق١ ٚاتباع ايطًٛى األخالقٞ َٚساعا٠ املعاٜري ايكا١ْْٝٛ

 ٚامل١ٝٓٗ.
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 أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ  10خالٍ  ًٜتصّ احملككني باالْتٗا٤ َٔ ايتشكٝل يف ايبالؽ ٚإصداز االدسا٤ات

 اضتالّ ايبالؽ.

 :َطؤٚيٝات املبًؼ عِٓٗ

  ًٜتصّ املبًؼ عِٓٗ بايتعإٚ َع احملككني خالٍ ضري ايتشكٝل, نُا تكع ع٢ً عاتكِٗ َطؤٚي١ٝ

 عدّ ايتدخٌ يف ايتشكٝل.

  ٚجيب أال ٜتِ َٓع أٟ ديٌٝ أٚ إتالؾ٘ أٚ ايتالعب ب٘, نُا جيب عدّ ايتأثري ع٢ً ايشٗٛد أ

 دِٝٗٗ أٚ تٗدٜدِٖ أٚ إزٖابِٗ َٔ قبٌ املبًؼ عِٓٗ.تٛ

 :ىتائج التخكًل

  إذا خًصت ْتا٥ر ايتشكٝل إىل ازتهاب ؾعٌ غري ضًِٝ أٚ غري أخالقٞ, ٜطٛصٞ احملكل إداز٠

اؾُع١ٝ باؽاذ اإلدسا٤ ايتأدٜيب أٚ ايتصشٝشٞ ايرٟ قد تساٙ اؾُع١ٝ َٓاضبا طبكًا يكٛاعد 

 إْٛ ايعٌُ.ايطًٛى ٚ إدسا٤ات ايتأدٜب ٚق

 :إعداد التكازيس

  ٜكّٛ َدزا٤ اإلدازات باؾُع١ٝ بإعداد تكسٜسًا دٚزًٜا ٜكدّ إىل املدٜس ايتٓؿٝرٟ  عٔ نٌ عًُٝات

 .اإلؾصاح عٔ املدايؿات ظاْب ْتا٥ر ايتشكٝكات

  دسا٤ات قا١ْْٝٛ أٚ غري قا١ْْٝٛ عاد١ً, تتكدّ إداز٠ ايتطٜٛس املؤضطٞ إيف ساي١ االستٝاز الؽاذ

 ٜس َؿصٌ إىل املدٜس ايتٓؿٝرٟ  عٔ املدايؿ١ املبًؼ عٓٗا .بتكس

 :الشجالت

 ستؿاظ بهٌ ايطذالت املتعًك١ بايشٛاغٌ أٚ املداٚف ٚايتشكٝكات اـاص١ بٗا ملد٠ ٜتِ اال

 مخظ ضٓٛات.

  ّؽاذ اتًػ٢ ناؾ١ ايطذالت املتعًك١ بايبالغات ايػري َدع١َٛ بأدي١ ٚأغًل ايتشكٝل ؾٝٗا بعد

 ٚ قاْْٛٞ.إدسا٤ تأدٜيب أ
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 :منىذج اإلبالغ عن املخالفات

ٜسد٢ تكدِٜ ايبٝاْات ايتاي١ٝ ألٟ اشتباٙ ددٟ يف ض٤ٛ ضًٛى أٚ كايؿات أٚ أٟ خسم أٚ اشتباٙ 

بٛدٛد خسم يًكإْٛ أٚ ايًٛا٥ح ٚايطٝاضات أٚ ايكسازات أٚ ايتعًُٝات اييت قد تؤثس ضًبًا ع٢ً 

 .ايتٓؿٝرٟدٜس املاؾُع١ٝ ٚتكدميٗا َباشس٠ إىل 

 : بٝاْات ايشدص املبًؼ  *

 ......................................................................................................................... :االضِ

 

 ................................................................................................................... :زقِ اهلاتـ

 

 ..ايربٜد اإليهرتْٚٞ: ..........................................................................................................

 :  بٝاْات ايشدص صاسب املدايؿ١ *

 ............................................................................االضِ : ..............................................

 

 .......اإلداز٠ : ...................................................................................................................

 

 ؟ ٝـ أَهٓو َعسؾت٘ٚصـ كتصس يط٤ٛ ايطًٛى/ ايتصسف غري ايطًِٝ ٚن 

إذا نإ ٖٓاى أنجس َٔ ,ْتٗاى َٚٔ ٖٛ َستهب٘ َٚت٢ ٚأٜٔ ٚنٝـ مت ازتهاب٘ سدد َا ٖٛ اال

 دعا٤ قِ برتقِٝ االدعا٤ات.ا

 َا ٖٛ ض٤ٛ ايطًٛى غري ايطًِٝ ايرٟ سدخ؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 َٔ قاّ بٗرا ايطًٛى ؟ *
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 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 َت٢ سدخ َٚت٢ السعت٘؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 أٜٔ سدخ؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 

 ٌٖ يدٜو أٟ أدي١ ميهٔ إٔ تكدَٗا يٓا؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ٌٖ ٖٓاى أٟ أطساف أخس٣ َتٛزط١ يف اؿدخ املرنٛز أعالٙ؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ٌٖ يدٜو أٟ َالسعات أخس٣؟ *

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 /       /       :ايتازٜذ

 ضِ :اال

 ايتٛقٝع :

 

 

 


