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 دِهٌذ -1

 

 دِوٌٕ اًلٌاداخ ًٌذذسًث واًذأهٌٍ ًسىق اًعٍِ" : دزذشَ "حِعٌح1.1

خصىصٌح هٍ شخص ًعٍِ ًصاًزها، و دعذ ُا ًلىَ ةه ُٕ دصشؿاخ خاسج ئطاس اًعٍِ ًٌس ُٕ اهذِاُها، ئال اْ اًخِعٌح دشي أْ  

اًِصاًس اًشخصٌح ًِٕ ًعٍِ ًصاًزها أثٔاء ُِاسسح أي أٓشطح احذِاعٌح، أو ُاًٌح، أو ػٌشها كذ دذذاخٍ ، ةصىسج ُتاششج او ػٌش 

 ه ًٌخِعٌح ُِا كذ ًٔشأ ُعه دعاسض ؿٍ اًِصاًس.ُتاششج، ُع ُىطىعٌذه ، أو والئ

  

: دإُٕ اًخِعٌح ةلٌِها و ُتادئها اًِذِثٌح ؿٍ أًضاهح و اًعٍِ اًخِاعٍ و اًعٔاًح و اًِتادسج و اإلٓخاص، و دأدٍ سٌاسح دعاسض 1.1

خصٌح أو اًعائٌٌح، أو اًِهٌٔح ألي اًِصاًس اًصادسج عٕ اًخِعٌح، ًذعضًض دٌى اًلٌّ و رِاًذها، و رًى ًذـادي أْ دإثش اًِصٌزح اًش

شخص ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح عٌى أداء واحتاده دخاٖ اًخِعٌح، أو أْ ًذزصٍ ُٕ خالي دٌى اًِصاًس عٌى ُواسث عٌى رساب 

 اًخِعٌح.

 

 :ٓطاق وأهذاؾ اًسٌاسح  -1

: ُع عذَ اإلخالي ةِا حاء ؿٍ اًذششًعاخ و اًلىإٌٓ اًِعِىي ةها ؿٍ اًٌِِوح اًعشةٌح اًسعىدًح اًذٍ دزوّ دعاسض اًِصاًس، و 1.1

ٓظاَ اًخِعٌاخ و اًِإسساخ األهٌٌح و الئزذه اًذٔـٌزًح، و اًالئزح االساسٌح ًٌخِعٌح، دأدٍ هزٖ اًسٌاسح اسذوِااًل ًها ،دوْ 

 أْ دزٍ ُزٌها. 

 

دطتم هزٖ اًسٌاسح عٌى هٍ شخص ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح، وًشٍِ رًى أعظاء اًخِعٌح اًعِىٌُح و أعظاء ُخٌس اإلداسج، و  :1.1

 أعظاء اًٌخاْ أًِتثلح ُٕ ُخٌس اإلداسج، وُذًشي اًخِعٌح اًذٔـٌزًٌٕ، و حٌِع ُىظـٌها وُذطىعٌها. 
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سًٕ ؿٍ اًـلشج اًساةلح و ُصاًس أي شخص آخش دوىْ ًهّ عالكح : ًشٍِ دعاسض اًِصاًس، ُا ًذعٌم ةاألشخاص آـسهّ اًِزهى2.1

 شخصٌح ةهّ، و ًشٍِ هإالء اًضوحح ،االةٔاء ،اًىاًذًٕ ،االشلاء، أو ػٌشهّ ُٕ أؿشاد اًعائٌح.

 

كشاساخ  : دعذ هزٖ اًسٌاسح حضءًا ال ًذخضأ ُٕ اًىثائم اًذٍ دشةط اًخِعٌح ةاألشخاص اًعإٌٌُ ًصاًزها سىاء هآر دٌى اًىثائم3.1

 دعٌٌٕ أو علىد عٍِ .

: دظِٕ اًخِعٌح اًعلىد اًذٍ دتشُها ُع اسذشاسًها اًخاسحٌٌٕ أو ػٌشهّ، ٓصىصًا دٔظّ دعاسض اًِصاًس ةِا ًذـم ُع أرواَ هزٖ 4.1

 اًسٌاسح.

ًذٍ كذ دٔشأ :  دهذؾ هزٖ اًسٌاسح اًى رِاًح اًخِعٌح وسِعذها وُٕ ًعٍِ ًصاًزها ُٕ أي أشواي دعاسض اًِصاًس اًسٌتٌح ا5.1

 ةستث عذَ اإلؿصاذ.

 

 ُسئىًٌاخ و صالرٌاخ ُخٌس اإلداسج و اإلداسج اًذٔـٌزًح اًخاصح ةسٌاسح دٔظٌّ دعاسض اًِصاًس -2

 : ئداسج دعاسض اًِصاًس أرذ االخذصاصاخ اًشئٌسح ًِخٌس اإلداسج. 1.2

ظش ؿٍ اًِسائٍ اًذٍ ُٕ اًِزذٍِ أْ دٔطىي : ًخىص ًٌِخٌس دوىًٕ ًخاْ ُزذدج أو دوٌٌف أرذ ًخآه أًِتثلح ُٕ اًِخٌس 1.2ًٌٔ

 عٌى دعاسض ُصاًس ُع ُشاعاج ُذطٌتاخ اسذلالًٌح دٌى اًٌخاْ.

: ال ًوىْ اًشخص ؿٍ راًح دعاسض ُصاًس ئال ئرا كشس ُخٌس ئداسج اًخِعٌح ؿٌِا ًخص دعاُالخ اًخِعٌح ُع اًؼٌش أو دعاُالخ 2.2

ًزاًح دٔظىي عٌى دعاسض ُصاًس، و دوىْ صالرٌح اًلشاس ُع اًِسإوي اًذٔـٌزي أعظاء اًِخٌس و هتاس اًذٔـٌزًٌٕ ؿٍ اًخِعٌح أْ ا

 ةخصىص ةاكٍ ُىظـٍ اًخِعٌح. 

اإلعـاء ُٕ اًِسإوًٌح عٔذ دعاسض اًِصاًس  –ةشأْ هٍ راًح عٌى رذج  –: ًخىص ًِخٌس اإلداسج وؿلًا ًسٌطذه اًذلذًشًح أْ ًلشس 3.2

اء ُا ًذعٌم ةِصاًس ُاًٌح أو ةِصاًس دعٌله عٕ اًلٌاَ ةىاحته ؿٍ اًذصشؾ عٌى اًزي كذ ًٔشأ ؿٍ سٌاق عٌِه ُع اًخِعٌح، سى

 أهٍِ وحه ةِا ًذىاؿم ُع ُصاًس اًخِعٌح. 

: عٔذُا ًلشس ُخٌس اإلداسج أْ اًزاًح دعاسض ُصاًس، ًٌذضَ صارث اًِصٌزح اًِذعاسطح ةذصزٌس وطعه و ةخٌِع اإلحشاءاخ اًذٍ 4.2

 إلحشاءاخ أًِظِح ًزًى. ًلشسها ُخٌس اإلداسج و ئدتاع ا
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: ًِخٌس ئداسج اًخِعٌح صالرٌح ئًلاع اًخضاءاخ عٌى ُخاًـٍ هزٖ اًسٌاسح، وسؿع اًلظاًا اًخٔائٌح و اًزلىكٌح ًٌِطاًتح ةاألطشاس 5.2

 اًذٍ كذ دٔخّ عٕ عذَ اًذضاَ حٌِع روي اًعالكح ةها. 

ْ ال ًذعاسض رًى ُع االٓظِح اًساسًح و اًالئزح االساسٌح : ُخٌس اإلداسج هى اًِخىي ؿٍ دـسٌش أرواَ هزٖ اًسٌاسح عٌى أ6.2

 ًٌخِعٌح و آظِح اًخهاخ اًِششؿح.

 : ًعذِذ ُخٌس اإلداسج هزٖ اًسٌاسح، و ًتٌؽ حٌِع ُىظـٍ اًخِعٌح و دوىْ ٓاؿزج ُٕ داسًخ اإلةالغ.7.2

 اًذعذًالخ اًالصُح عٌٌها. : ًذىًى ُخٌس اإلداسج اًذأهذ ُٕ دٔـٌز هزٖ اًسٌاسح و اًعٍِ ةِىحتها و ئحشاء 8.2

 

3-  

 راالخ دعاسض اًِصاًس  -4

:ال ًعٍٔ وحىد ُصٌزح ًشخص ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح ؿٍ أي ٓشاط ًذعٌم سىاء ةشوٍ ُتاشش او ػٌش ُتاشش ةاًخِعٌح، كٌاَ 1.3

دعاسض ؿٍ اًِصاًس ةٌٕ اًطشؿٌٕ. و ًوٕ كذ ًٔشأ دعاسض اًِصاًس عٔذُا ًطٌث ُِٕ ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح أْ ًتذي سأًًا ،أو ًذخز 

عٌح، و دوىْ ًذًه ؿٍ ٓـس اًىكر ئُا ُصٌزح دذعٌم ةشوٍ ُتاشش أو ػٌش ُتاشش ةاًشأي كشاسًا، أو ًلىَ ةذصشؾ ًِصٌزح اًخِ

اًِطٌىب ُٔه ئةذاؤٖ، أو ةاًذصشؾ اًِطٌىب ُٔه ادخارٖ، أو أْ ًوىْ ًذًه اًذضاَ دخاٖ طشؾ آخش ػٌش اًخِعٌح ًذعٌم ةهزا اًشأي أو 

سشًح، و ئساءج السذعِاي اًثلح، و دزلٌم ًِواسث شخصٌح و اًلشاس أو اًذصشؾ. ئر دٔطىي راالخ دعاسض اًِصاًس عٌى آذهان ًٌ

 صعضعح ًىالء اًخِعٌح. 

:هزٖ اًسٌاسح دظع أُثٌح ًِعاًٌش سٌىهٌح ًعذد ُٕ اًِىاكف ئال أٓها ةاًظشوسج ال دؼطٍ حٌِع اًِىاكف األخشي اًِزذٍِ 1.3

ىسج دذِاشى ُع هزٖ اًسٌاسح، و دخٔث ُا كذ رذوثها، و ًذزذّ عٌى هٍ ُٕ ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح اًذصشؾ ُٕ دٌلاء أٓـسهّ ةص

 ًتذو أٓه سٌىن ًخاًف هزٖ اًسٌاسح و ُٕ االُثٌح عٌى راالخ اًذعاسض ُا ًٌٍ: 

   ًٔشأ دعاسض اًِصاًس ُثاًل ؿٍ راًح أْ عظى ُخٌس اإلداسج او عظى أي ًخٔح ُٕ ًخآه أو أي ُٕ ُىظـٍ اًخِعٌح ُشاسهًا

خصٌح أو ُصٌزح دٔظٌٌِح أو ُهٌٔح ؿٍ أي عٍِ أو ٓشاط كذ ًإثش ةشوٍ ُتاشش أو ؿٍ أوًه صٌح ةأي ٓشاط، أو ًه ُصٌزح ش

 ػٌش ُتاشش عٌى ُىطىعٌح كشاساخ رًى اًعظى أو اًِىظف أو عٌى كذساده ؿٍ دأدًح واحتاده و ُسإوًٌاده دخاٖ اًخِعٌح. 
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 ًًذٌلى أو ًزصٍ عٌى ُواسث شخصٌح ًٔشأ اًذعاسض ؿٍ اًِصاًس أًظًا ؿٍ راًح أْ عظى ُخٌس اإلداسج أو أرذ هتاس اًذٔـٌز ٌٕ

 ُٕ أي طشؾ آخش  سىاء هاْ رًى ةطشًلح ُتاششج أو ػٌش ُتاششج ُسذـٌذًا ُٕ ُىكعه و ُشاسهذه ؿٍ ئداسج شإوْ اًخِعٌح . 

  كذ ًٔشأ اًذعاسض ؿٍ اًِصاًس ُٕ خالي االسذـادج اًِادًح ُٕ خالي اًذخىي ؿٍ ُعاُالخ ُادًح ةاًتٌع او اًششاء او اًذأحٌش

 ٌخِعٌح. ً

  .ّاًظًا كذ ًٔشأ اًذعاسض ؿٍ اًِصاًس ُٕ خالي دعٌٌٕ األةٔاء أو االكاسب ؿٍ اًىظائف أو دىكٌع علىد ُعه 

  ئرذي صىس دعاسض اًِصاًس دوىْ ؿٍ راي اسدتاط ُٕ ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح ؿٍ حهح أخشي و ًوىْ ةٌٔها دعاُالخ ُع ُٕ

 اًخِعٌح. 

 عظى ُخٌس اإلداسج أو ُىظف اًخِعٌح ُٕ أُثٌح دعاسض اًِصاًس. اًهذاًا و اإلهشاٌُاخ اًذٍ ًزصٍ عٌٌها 

  االسذثِاس أو اًٌِوٌح ؿٍ ٓشاط دخاسي أو ُٔشأج دلذَ خذُاخ أو دسذلتٍ خذُاخ راًٌح ُٕ اًخِعٌح او دتزث عٕ اًذعاٍُ ُع

 اًخِعٌح. 

  عٌٌها ةزوّ اًعظىًح أو اًىظٌـح، و ًى ةعذ ئؿشاء االسشاس أو  ئعطاء اًِعٌىُاخ اًذٍ دعذتش ٌُوًا خاصًا ًٌخِعٌح، و اًذٍ ًطٌع

 دشهه اًخذُح.

  كتىي أرذ االكاسب ًهذاًا ُٕ أشخاص أو حهاخ دذعاٍُ ُع اًخِعٌح ةهذؾ اًذأثٌش عٌى دصشؿاخ اًعظى  أو اًِىظف ةاًخِعٌح

 كذ ًٔذد عٔه دعاسض اًِصاًس. 

 ًؽ أو اشٌاء راخ كٌِح ةستث دعاٍُ دٌى اًخهح دسٌّ عظى ُخٌس االداسج او اًِىظف أو ارذ اؿشاد عائٌذه ُٕ أي حهح ًِتا

 ُع اًخِعٌح أو سعٌها ًٌذعاٍُ ُعها.

  .كٌاَ أي حهح دذعاٍُ او دسعى ًٌذعاٍُ ُع اًخِعٌح ةذؿع كٌِح ؿىادٌش ُطٌىةح ُٕ اًِىظف أو ارذ أؿشاد عائٌذه 

 اًس ؿعًٌٌا او ُزذِاًل، هاسذؼالي اسذخذاَ أصىي و ُِذٌواخ اًخِعٌح ًٌِصٌزح اًشخصٌح ُٕ شأٓه أْ ًظهش دعاسطًا ؿٍ اًِص

أوكاخ دواَ اًخِعٌح، أو ُىظـٌها، أو ُعذادها، أو ُٔاؿعها ًؼٌش  ُصاًس اًخِعٌح أو أهذاؿها، أو ئساءج اسذخذاَ اًِعٌىُاخ 

 اًِذزصٌح ُٕ خالي عالكح اًشخص ةاًخِعٌح ،ًذزلٌم ُواسث شخصٌح، أو عائٌٌح، أو ُهٌٔحـ، أو أي ُصاًس أخشي. 
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 االًذضاُاخ  -5

 : عٌى هٍ ُٕ ًعٍِ ًصاًس اًخِعٌح أْ ًٌذضَ ةاًذاًٍ: 1.4 

 .اإلكشاس عٌى سٌاسح دعاسض اًِصاًس اًِعذِذج ُٕ اًخِعٌح عٔذ االسدتاط ةاًخِعٌح 

  االًذضاَ ةلٌّ اًعذاًح وأًضاهح و اًِسإوًٌح واألُآح و عذَ اًِزاةاج او اًىساطح او دلذًّ ُصٌزح أًـس أو اآلخشًٕ عٌى

 صاًس اًخِعٌح.ُ

  عذَ االسذـادج ةشوٍ ػٌش كآىٍٓ ُادًًا أو ُعٔىًًا هى او أي ُٕ اهٌه و أصذكائه و ُعاسؿه ُٕ خالي أداء عٌِه ًصاًس

 اًخِعٌح.

 .دخٔث اًِشاسهح ؿٍ ادخار اًلشاساخ اًذٍ دإدي ًذعاسض ُصاًس أو دىرٍ ةزًى 

 .دعتئح ِٓىرج اًخِعٌح اًخاص ةاإلؿصاذ عٕ اًِصاًس سٔىًًا 

 ؿصاذ ًشئٌسه اًِتاشش عٕ أي راًح دعاسض ُصاًس أو شتهح دعاسض ُصاًس طاسئح سىاء هآر ُاًٌح أو ػٌش ُاًٌح.اإل 

 .اإلةالغ عٕ أي راًح دعاسض ُصاًس كذ دٔذد عٔه أو عٕ ػٌشٖ ُِٕ ةعٍِ ًصاًس اًخِعٌح 

 ًى.دلذًّ ُا ًثتر ئٓهاء راًح دعاسض اًِصاًس، ؿٍ راي وحىدٖ، أو ؿٍ راي طٌث اًخِعٌح ر 

 

 اإلؿصاذ  -6

: ًذعٌٕ عٌى اعظاء ُخٌس اإلداسج و اًِسإوًٌٕ اًذٔـٌزًٌٕ و ػٌشهّ ُٕ اًِىظـٌٕ و اًِذطىعٌٕ اًذلٌذ اًذاَ ةاإلؿصاذ ًٌخِعٌح 1.5

عٕ اًزاالخ اًذاًٌح، رٌثِا آطتم، و اًزصىي عٌى ُىاؿلذها ؿٍ هٍ راًح، رٌثِا اكذظر اًزاحح، سىاء آطىخ عٌى دعاسض ؿعٌٍ 

 ًٌِصاًس أَ ال:او ُزذٍِ 

  ًذعٌٕ عٌى أعظاء ُخٌس اإلداسج و اًِسإوي اًذٔـٌزي و ػٌشهّ ُٕ اًِىظـٌٕ و اًِذطىعٌٕ اإلؿصاذ عٕ أًح وظائف

 ًشؼٌىٓها، او اسدتاط شخصٍ ًهّ ُع حِعٌح أو ُإسسح خاسحٌح، سىاء هآر داخٍ اًٌِِوح أَ خاسحها.

  ًذعٌٕ عٌى أعظاء ُخٌس اإلداسج و اًِسإوي اًذٔـٌزي و ػٌشهّ ُٕ اًِىظـٌٕ و اًِذطىعٌٕ اإلؿصاذ عٕ أًح وظٌـح أو

اًتٔاخ( ؿٍ أي   /اًضوج و األةٔاء /اًضوحاخ  /ُصٌزح ُاًٌح او رصح ٌُوٌح دخص أي ُٕ أؿشاد اسشهّ )اًىاًذاْ واًضوحح 

 دسعى ًٌذعاٍُ ُعها. حِعٌاخ أو ُإسساخ سةزٌح دذعاٍُ ُع اًخِعٌح أو
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  ًذعٌٕ عٌى هٍ أعظاء ُخٌس اإلداسج و اًِسإوًٌٕ اًذٔـٌزي و ػٌشهّ ُٕ اًِىظـٌٕ و اًِذطىعٌٕ اإلؿصاذ ًٌخِعٌح و

اًزصىي عٌى ُىاؿلذها عٌى أًح راًح ًِوٕ أْ دٔطىي عٌى دعاسض ُزظىس ؿٍ اًِصاًس. و دخظع حٌِع هزٖ اًزاالخ 

سج اًخِعٌح و ادخار اًلشاس ؿٍ رًى. عٔذ آذلاي اًِىظف اًى وظٌـح سئاسٌح ؿٍ ًٌِشاحعح و اًذلٌٌّ ُٕ كتٍ ُخٌس ئدا

اًخِعٌح أو اًى وظٌـح ؿٍ ئداسج أخشي او ػٌش رًى ُٕ اًىظائف اًذٍ سةِا دٔطىي عٌى دعاسض ؿٍ اًِصاًس، سةِا ًذعٌٕ عٌى 

ًىًُا ُٕ دؼٌٌش اًىظٌـح. هِا  23ػظىْ اًِىظف ئعادج دعتئح ِٓىرج دعاسض اًِصاًس و أخالكٌاخ اًعٍِ و ةٌاْ اإلؿصاذ ؿٍ 

 دلع عٌى عادم اًشئٌس اًِتاشش ًٌِىظف ُسإوًٌح اًذأهذ ُٕ كٌاَ اًِىظف ةذعتئح اسذِاسج اإلؿصاذ عٌى ٓزى داَ.

 

:ًعشض اًذلصٌش ؿٍ اإلؿصاذ عٕ هزٖ اًِصاًس و اًزصىي عٌى ُىاؿلح اًخِعٌح عٌٌها اًِسإوي اًذٔـٌزي و ػٌشٖ ُٕ اًِىظـٌٕ  1.5

ِذطىعٌٕ ًإلحشاءاخ اًذأدًتٌح طتلًا ًٔظاَ اًعٍِ و اًذٌِٔح االحذِاعٌح ؿٍ اًٌِِوح اًعشةٌح اًسعىدًح و اًالئزح االساسٌح ؿٍ و اً

 اًخِعٌح.

 

 دلاسًش دعاسض اًِصاًس    -7

 دىدع حٌِع ِٓارج ئؿصاذ أعظاء ُخٌس اإلداسج ًذي اًِخٌس اًذٔـٌزي / ًخٔح اًخىدج   . 1.6

 صاذ ُىظـٍ أو ُذطىعٍ اًخِعٌح ًذي اًِذًش اًعاَ / ئداسج اًِىاسد اًتششًح .دىدع حٌِع ِٓارج ئؿ 1.6

ًلذَ ُشاحع رساةاخ اًخِعٌح اًخاسحٍ دلشًشًا خاصًا ةاألعِاي و اًعلىد اًِتشُح ًصاًس اًخِعٌح و اًذٍ دٔطىي عٌى ُصٌزح  2.6

ى ُع دلشًشٖ اًسٔىي ألداء اًخِعٌح اًزي ُتاششج أو ػٌش ُتاششج ًعظى اًِخٌس، راي طٌث سئٌس ُخٌس اإلداسج، و ًظِٕ رً

 ًلذُه ًٌخِعٌح اًعِىٌُح.

دصذس اإلداسج اًِخىًح ةاًِشاحعح اًذاخٌٌح دلشًشًا سٔىًًا ًعشض عٌى ُخٌس اإلداسج ًىطس دـاصٌٍ األعِاي أو اًعلىد اًذٍ آطىخ  3.6

 عٌى ُصٌزح ًِىظـٍ اًخِعٌح و ؿلًا ًِٔارج اإلؿصاذ اًِىدعح ًذًها. 

 

 

 
حيث ان هذه السياسة تعد جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين لصالحها فإنه 

 ات الواردة بها. ال يجوز مخالفة أحكامها و االلتزام
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 دعهذ و ئكشاس -8

  اًصـح   االسّ 

 

دِوٌٕ اًلٌاداخ ًٌذذسًث واًذأهٌٍ ًسىق خِعٌح أكش آا اًِىطس ةٌآادٍ أعالٖ ةأٍٓٔ كذ اطٌعر عٌى سٌاسح دعاسض اًِصاًس اًخاصح  ة

ةطشًلح ُتاششج أو ػٌش اًعٍِ ،و ةٔاء عٌٌه أواؿم و أكش و أًذضَ ةِا ؿٌها و أدعهذ ةعذَ اًزصىي عٌى أي ُواسث أو اسةاذ شخصٌح 

ُتاششج ُسذـٌذًا ُٕ ُىكعٍ هعظى ُخٌس ئداسج أو ُىظف ؿٍ اًخِعٌح و ةعذَ اسذخذاَ أي ُعٌىُاخ دخص اًخِعٌح أو أصىًها 

 أو ُىاسدها ألػشاطٍ اًشخصٌح أو أكاسةٍ أو أصذكائٍ او اسذؼالًها ألي ُٔـعح أخشي.

  اًذىكٌع

 هـ..     /    /              اًذاسًخ

 َ.         /    /            اًِىاؿم
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 (: ِٓىرج ئؿصاذ ُصٌزح 1ٌُزم)

 

 

 ال   ٓعّ                                                                            هٍ دٌِى أي ُصٌزح ُاًٌح ؿٍ أي حِعٌح أو ُإسسح سةزٌح دذعاٍُ ُع اًخِعٌح؟  1

1 
أؿشاد عائٌذى أي ُصٌزح ُاًٌح ؿٍ أي حِعٌح أو ُإسسح سةزٌح دذعاٍُ ُع هٍ ًٌِى أي ؿشد ُٕ 

 اًخِعٌح؟

                                                                           ّٓع   ال 

أي عٍِ دخاسي او وحىد ؿٍ راًح اإلحاةح ةٔعّ عٌى أي ُٕ االسئٌح اًساةلح، ؿآه ًخث عٌٌى اإلؿصاذ عٕ اًذـاصٌٍ اًخاصح ةذٌِى 

 ُصٌزح ُاًٌح ؿٍ أي أعِاي دخاسًح ُٕ كتٌى أو ُٕ كتٍ أي ُٕ أؿشاد عائٌذى.
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هٍ رصٌر 
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هٍ دشدتط 
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2 
هٍ دذلٌذ ُٔصتًا )ُثٍ ُٔصث عظى ؿٍ ُخٌس ئداسج او ًخٔح أو أي حهح أخشي( أو دشاسن ؿٍ أعِاي أو 

 أخشي ػٌش اًخِعٌحأٓشطح أو ًذًى عظىًح ًذي أي حهح 

                                                                           ّٓع   ال 

3 

هٍ ةذلٌذ أي ُٕ أؿشاد اسشدى )اًىاًذاْ/ اًضوحح/ اًضوحاخ/ اًضوج/ االةٔاء و اًتٔاخ( ُٔصتًا )ُثٍ 

أعِاي أو أٓشطح أو  ُٔصث عظى ؿٍ ُخٌس ئداسج أو ًخٔح أو أي حهح أخشي( أو ًشاسن ؿٍ

 ًذًه عظىًح ؿٍ أي حهح أخشي ػٌش اًخِعٌح؟

                                                                           ّٓع   ال 

ؿٍ راًح اإلحاةح ةٔعّ عٌى أي ُٕ االسئٌح اًساةلح، ؿآه ًخث عٌٌى اإلؿصاذ عٕ اًذـاصٌٍ اًخاصح ةشؼٍ أي ُٔصث و / أو 

 اًِشاسهح ؿٍ أي أعِاي خاسحٌح )ُع ششهاء اًخِعٌح، اًزوىُح أو اًلطاع اًخاص( ُٕ كتٌى أو ُٕ كتٍ أي ُٕ أؿشاد عائٌذى. 

هٍ دذزصٍ عٌى 

ُاًٌح ٓظٌش ُواسث 

 دىًٌى هزا أًِصث؟

صارث  أًِصث

 أًِصث

هٍ رصٌر عٌى 

ُىاؿلح 

 اًخِعٌح؟

هٍ دشدتط اًخهح 

ةعالكح عٍِ ُع 

 اًخِعٌح؟

ٓىع  اًِذًٔح 

 اًخهح 

 اسّ اًخهح 

        

        

        

4 
هٍ كذُر ًى أو ألي أرذ ُٕ أؿشاد عائٌذى هذًح أو أهثش ُٕ حهح خاسج اًخِعٌح و ًها صٌح 

 راًٌح أو ُسذلتٌٌح ةاًخِعٌح سىاء كتٌذها أَ ًّ دلتٌها ؟ 

                                                                           ّٓع   ال 

ؿٍ راًح اإلحاةح ةٔعّ عٌى اًسإاي اًساةم، ؿآه ًخث عٌٌى اإلؿصاذ عٕ دـاصٌٍ اًهذًح عٔذ كتىًها ُٕ كتٌى أو ُٕ كتٍ أي ُٕ أؿشاد 
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أكش أٓا اًِىكع ادٓاٖ، أْ حٌِع اًِعٌىُاخ أعالٖ ُزذثح و صزٌزح و ُذِاشٌح ُع سٌاسح دعاسض اًِصاًس اًِعذِذج ُٕ 

 اًخِعٌح.

 االسّ:

 اًِسِى اًىظٌـٍ:

 اًذاسًخ:

 اًذىكٌع: 

 عائٌذى. 

كٌِح 

اًهذًح 

 دلذًشًاً 

ٓىع 

 اًهذًح

هٍ دشدتط اًخهح 

ةعالكح عٍِ ُع 

 اًخِعٌح؟

هٍ 

كتٌر 

 اًهذًح؟

داسًخ دلذًّ اًهذًح 

 اًٌِالدي

دلذًّ اًهذًح داسًخ 

 اًهخشي

اسّ  اًخهح

ُلذَ 

 اًٌىَ اًشهش اًسٔح اًٌىَ اًشهش اًسٔح اًهذًح

            

            

            

            

            


