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 سياست حعاسض املصالح 
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جمهيذ1  

خصىصُت ٔل شخص ٌلمل لصالحها، و حلذ ما ًِىم به مً  ""جمعيت الجبيل الخيريت: جدترم 1.1

اث خاسج بػاس اللمل لِغ مً اهخمامها، بال ان الجملُت جشي ؤن اإلاصالح الصخصُت إلاً ٌلمل  جصًش

بصىسة مباششة او هحر  جخذاخل ،  لصالحها ؤزىاء مماسظت ؤي ؤوشؼت احخماكُت، ؤو مالي، ؤو هحرها ُذ

ُذ ًيشإ مله حلاسض في اإلاصالح. ه للجملُت مما، ؤو والئ مىطىكُخه مباششة، مم  

و مبادئها اإلاخمثلت في الجزاهت و اللمل الجماعي و اللىاًت و اإلابادسة و   : جامً الجملُت بُِمها1.1

ض جلٗ الُِم و خماًتها، و رلٗ  ؤلاهجاص، و جإحي ظُاظت حلاسض اإلاصالح الصادسة كً الجملُت، لخلٍض

صخصُت ؤو اللائلُت، ؤو اإلاهىُت ألي شخص ٌلمل لصالح الجملُت كلى لخٌادي ؤن جازش اإلاصلحت ال

 ؤداء واحباجه ججاه الجملُت، ؤو ؤن ًخدصل مً خال٘ جلٗ اإلاصالح كلى مٖاظب كلى خعاب الجملُت.

هطاق وأهذاف السياست 2  

لاث و الِىاهحن اإلالم٘ى بها في اإلاملٕت اللشبُت 1.1 العلىدًت التي : مم كذم ؤلاخال٘ بما حاء في الدشَش

جدٕم حلاسض اإلاصالح، و هـام الجملُاث و اإلااظعاث ألاهلُت و الئدخه الخىٌُزًت، و الالئدت 

 لها ،دون ؤن جدل مدلها. الاظ
ً
اظُت للجملُت، جإحي هزه العُاظت اظخٕماال  

شمل رلٗ ؤكظاء الجملُت 1.1 : جؼبّ هزه العُاظت كلى ٔل شخص ٌلمل لصالح الجملُت، َو

اللمىمُت و ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة، و ؤكظاء اللجان اإلاىبثِت مً مجلغ ؤلاداسة، ومذًشي الجملُت 

 الخىٌُزًحن، و حمُم مىؿٌيها ومخؼىكيها. 

زٔىسًٍ في الٌِشة العابِت و مصالح ؤي اهٌعهم اإلا باألشخاص: ٌشمل حلاسض اإلاصالح، ما ًخللّ 2.1

شخص آخش جٖىن لهم كالُت شخصُت بهم، و ٌشمل هاالء الضوحت ،الابىاء ،الىالذًً ،الاشِاء، ؤو 

 هحرهم مً ؤًشاد اللائلت.

 ال ًخجضؤ مً الىزائّ التي جشبؽ الجملُت 3.1
ً
اللاملحن لصالحها  باألشخاص: حلذ هزه العُاظت حضءا

ٔاهذ جلٗ الى  زائّ ُشاساث حلُحن ؤو كِىد كمل .ظىاء   

 جىـم حلاسض  معدشاسحهامم : جظمً الجملُت اللِىد التي جبرمها 4.1
ً
الخاسحُحن ؤو هحرهم، هصىصا

 اإلاصالح بما ًخٌّ مم ؤخٖام هزه العُاظت.
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صالحياث مجلس إلاداسة و إلاداسة الخىفيزيت الخاصت بسياست جىظيم  مسئىلياث و  3

 حعاسض املصالح

ت ملجلغ ؤلاداسة. ُبداسة حلاسض اإلاصالح ؤخذ الاخخصاصاث الشئِع: 1.2  

ً لجان مدذدة ؤو جٖلٍُ ؤخذ لجاهه اإلاىبثِت مً املجلغ للىـش في اإلاعائل 1.2 : ًجىص للمجلغ جٍٖى

 التي مً املحخمل ؤن جىؼىي كلى حلاسض مصالح مم مشاكاة مخؼلباث اظخِاللُت جلٗ اللجان.

لت حلاسض مصالح بال برا ُشس مجلغ بداسة الجملُت ًُما ًخص حلامالث : ال ًٖىن الصخص في خا2.2

ٓباس الخىٌُزًحن في الجملُت ؤن الحالت جىظىي كلى   الجملُت مم الوحر ؤو حلامالث ؤكظاء املجلغ و

 حلاسض مصالح، و جٖىن صالخُت الِشاس مم اإلاعاو٘ الخىٌُزي بخصىص باقي مىؿٌي الجملُت. 

ت ؤن ًِشس : ًجىص ملجلغ ؤلاد3.2  لعلؼخه الخِذًٍش
ً
ِا ؤلاكٌاء مً  –بشإن ٔل خالت كلى خذة  –اسة ًو

كىذ حلاسض اإلاصالح الزي ُذ ًيشإ في ظُاَ كمله مم الجملُت، ظىاء ما ًخللّ بمصالح اإلاعاولُت 

مالُت ؤو بمصالح حلُِه كً الُِام بىاحبه في الخصشي كلى ؤٓمل وحه بما ًخىاًّ مم مصالح 

 الجملُت. 

: كىذما ًِشس مجلغ ؤلاداسة ؤن الحالت حلاسض مصالح، ًلتزم صاخب اإلاصلحت اإلاخلاسطت 4.2

 بخصحُذ وطله و بجمُم ؤلاحشاءاث التي ًِشسها مجلغ ؤلاداسة و بجباق ؤلاحشاءاث اإلاىـمت لزلٗ. 

: ملجلغ بداسة الجملُت صالخُت بًِاق الجضاءاث كلى مخالٌي هزه العُاظت، وسًم الِظاًا 5.2

ُت للمؼالبت باألطشاس التي ُذ جىجم كً كذم التزام حمُم روي اللالُت بها. ال جىائُت و الحُِى  

: مجلغ ؤلاداسة هى املخ٘ى في جٌعحر ؤخٖام هزه العُاظت كلى ؤن ال ًخلاسض رلٗ مم الاهـمت 6.2

ت. ت و الالئدت الاظاظُت للجملُت و اهـمت الجهاث اإلاشًش  العاٍس

خ 7.2 : ٌلخمذ مجلغ ؤلاداسة هزه العُاظت، و ًبلى حمُم مىؿٌي الجملُت و جٖىن هاًزة مً جاٍس

 ؤلابالن.

و اللمل بمىحبها و بحشاء الخلذًالث الالصمت  : ًخىلى مجلغ ؤلاداسة الخإٓذ مً جىٌُز هزه العُاظت 8.2

 كليها. 
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حاالث حعاسض املصالح  4  

:ال ٌلني وحىد مصلحت لصخص ٌلمل لصالح الجملُت في ؤي وشاغ ًخللّ ظىاء بشٖل مباشش او 1.3

حن. و لًٕ ُذ ًيشإ حلاسض اإلاصالح كىذما  هحر مباشش بالجملُت، ُُام حلاسض في اإلاصالح بحن الؼًش

 ًٌؼلب ممً 
ً
، ؤو ًِىم بخصشي إلاصلحت الج لمل لصالح الجملُت ؤن ًبذي سؤًا

ً
ملُت، و ،ؤو ًخخز ُشاسا

ذ بما مصلحت جخللّ بشٖل مباشش ؤو هحر مباشش بالشؤي اإلاؼلىب مىه ببذائه،  جٖىن لذًه في هٌغ الُى

مىه اجخاره، ؤو ؤن ًٖىن لذًه التزام ججاه ػشي آخش هحر الجملُت ًخللّ بهزا ؤو بالخصشي اإلاؼلىب 

ت، و بظاءة الشؤي ؤو الِشاس ؤو الخصشي. بر جىؼىي خاالث حلاسض اإلاصالح كلى اهتهاْ ل الظخلما٘لعٍش

 الثِت، و جدُِّ إلاٖاظب شخصُت و صكضكت لىالء الجملُت. 

ُت للذد مً اإلاىاٍُ بال ؤجها بالظشوسة ال حوؼي حمُم 1.3 :هزه العُاظت جظم ؤمثلت إلالاًحر ظلٓى

اإلاىاٍُ ألاخشي املحخمل خذوثها، و ًخدخم كلى ٔل مً ٌلمل لصالح الجملُت الخصشي مً جلِاء 

بصىسة جخماش ى مم هزه العُاظت، و ججىب ما ُذ ًبذو ؤهه ظلْى ًخالٍ هزه العُاظت و ؤهٌعهم 

 مً الامثلت كلى خاالث الخلاسض ما ًلي: 

   في خالت ؤن كظى مجلغ ؤلاداسة او كظى ؤي لجىت مً لجاهه ؤو ؤي مً مىؿٌي 
ً
ًيشإ حلاسض اإلاصالح مثال

 في ؤو
ً
ٔا ؤو مصلحت جىـُمُت ؤو مهىُت في ؤي حت شخصُت له صلت بإي وشاغ، ؤو له مصل  الجملُت مشاس

كمل ؤو وشاغ ُذ ًازش بشٖل مباشش ؤو هحر مباشش كلى مىطىكُت ُشاساث رلٗ اللظى ؤو اإلاىؿٍ ؤو كلى 

 ُذساجه في جإدًت واحباجه و معاولُاجه ججاه الجملُت. 

 في خالت ؤن كظى مجلغ ؤلاداسة ؤو ؤخذ ٓباس الخى 
ً
ٌُزًحن ًخلِى ؤو ًخصل ًيشإ الخلاسض في اإلاصالح ؤًظا

 مً
ً
ِت مباششة ؤو هحر مباششة معخٌُذا ٔان رلٗ بؼٍش كلى مٖاظب شخصُت مً ؤي ػشي آخش  ظىاء 

خه في بداسة شاون الجملُت .  له و مشآس  مُى

 ُذ ًيشإ الخلاسض في اإلاصالح مً خال٘ الاظخٌادة اإلاادًت مً خال٘ الذخ٘ى في ملامالث مادًت بالبُم او

حر للجملُت. الششاء او الخإح

  .ُم كِىد ملهم  ُذ ًيشإ الخلاسض في اإلاصالح مً خال٘ حلُحن ألابىاء ؤو الاُاسب في الىؿائٍ ؤو جُى
ً
اًظا

 ًٖىن   مً بخذي صىس حلاسض اإلاصالح جٖىن في خا٘ اسجباغ مً ٌلمل لصالح الجملُت في حهت ؤخشي و

 بُنها حلامالث مم الجملُت. 

 و ؤلآشامُاث التي ًدصل كليها كظى مجلغ ؤلاداسة ؤو مىؿٍ الجملُت مً ؤمثلت حلاسض اإلاصالح. الهذاًا

  الاظدثماس ؤو اإلالُٕت في وشاغ ججاسي ؤو ميشإة جِذم خذماث ؤو حعخِبل خذماث خالُت مً الجملُت او

 جبدث كً الخلامل مم الجملُت. 

  
ً
ت ؤو  بًشاء الاظشاس ؤو  بكؼاء اإلاللىماث التي حلخبر ملٖا  للجملُت، و التي ًؼلم كليها بدٕم اللظٍى

ً
خاصا

ه الخذمت.  الىؿٌُت، و لى بلذ جٓش

ALSAFWA
Rectangle

ALSAFWA
Rectangle



5 

 اث اللظى ُب٘ى ؤخذ الاُاسب لهذاًا مً ؤشخاص ؤو حهاث جخلامل مم الجملُت بهذي الخإزحر كلى جصًش

ؤو اإلاىؿٍ بالجملُت ُذ ًيخج كىه حلاسض اإلاصالح. 

  كائلخه مً ؤي حهت إلابالى ؤو اشُاء راث ُُمت بعبب حلامل حعلم كظى مجلغ او اإلاىؿٍ ؤو اخذ اًشاد

 جلٗ الجهت مم الجملُت ؤو ظليها للخلامل ملها.

 ُُام ؤي حهت جخلامل او حععى للخلامل مم الجملُت بذًم ُُمت ًىاجحر مؼلىبت مً اإلاىؿٍ ؤو اخذ ؤًشاد

كائلخه. 

 او  اظخخذام ؤص٘ى و ممخلٖاث الجملُت للمصلحت الصخصُت مً شإهه ؤن 
ً
 في اإلاصالح ًللُا

ً
ًـهش حلاسطا

اث دوام الجملُت، ؤو مىؿٌيها، ؤو ملذاتها، ؤو مىاًلها لوحر  مصالح الجملُت ؤو  ٔاظخوال٘ ؤُو  ،
ً
مدخمال

،لخدُِّ مٖاظب صلت مً خال٘ كالُت الصخص بالجملُت اإلاخدؤهذاًها، ؤو بظاءة اظخخذام اإلاللىماث 

 الح ؤخشي. شخصُت، ؤو كائلُت، ؤو مهىُتـ، ؤو ؤي مص

الالتزاماث  5

ي: : كلى ٔل مً ٌلمل لصالح الجملُت ؤن ًلتزم بالخال1.4 

  بالجملُت. الاسجباغؤلاُشاس كلى ظُاظت حلاسض اإلاصالح اإلالخمذة مً الجملُت كىذ

  الالتزام بُِم اللذالت والجزاهت و اإلاعاولُت وألاماهت و كذم املحاباة او الىظاػت او جِذًم مصلحت الىٌغ

ً كلى مصالح الجملُت.  ؤو آلاخٍش

  ه مً خال٘ ؤداء  الاظخٌادةكذم  هى او ؤي مً اهله و ؤصذُائه و ملاًس
ً
ا  ؤو ملىٍى

ً
بشٖل هحر ُاهىوي مادًا

 كمله لصالح الجملُت.

 .ٗت في اجخار الِشاساث التي جادي لخلاسض مصالح ؤو جىحي بزل ججىب اإلاشآس

  ًحلبئت همىرج الجملُت الخاص باإلًصاح ك.
ً
ا اإلاصالح ظىٍى

  ٔاهذ مالُت ؤو ؤلاًصاح لشئِعه اإلاباشش كً ؤي خالت حلاسض مصالح ؤو شبهت حلاسض مصالح ػاسئت ظىاء 

 هحر مالُت.

 .ؤلابالن كً ؤي خالت حلاسض مصالح ُذ جيخج كىه ؤو كً هحره ممً بلمل لصالح الجملُت

  خا٘ ػلب الجملُت رلٗ.جِذًم ما ًثبذ بجهاء خالت حلاسض اإلاصالح، في خا٘ وحىده، ؤو في
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إلافصاح  

: ًخلحن اكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاولحن الخىٌُزًحن و هحرهم مً اإلاىؿٌحن و اإلاخؼىكحن الخُِذ الخام 1.5

للجملُت كً الحاالث الخالُت، خُثما اهؼبّ، و الحص٘ى كلى مىاًِتها في ٔل خالت، خُثما اُخظذ باإلًصاح 

 اسض ًللي او مدخمل للمصالح ؤم ال:الحاحت، ظىاء اهؼىث كلى حل

 ًخلحن كلى ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاو٘ الخىٌُزي و هحرهم مً اإلاىؿٌحن و اإلاخؼىكحن ؤلاًصاح كً ؤًت

ٔاهذ داخل اإلاملٕت ؤم  وؿائٍ ٌشولىجها، او اسجباغ شخص ي لهم مم حملُت ؤو ماظعت خاسحُت، ظىاء 

 خاسحها.

 ًخلحن كلى ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاو٘ الخىٌُزي و هحرهم مً اإلاىؿٌحن و اإلاخؼىكحن ؤلاًصاح كً ؤًت

خصص ملُٕت لهم في اإلااظعاث الشبدُت. 

 ًخلحن كلى ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاو٘ الخىٌُزي و هحرهم مً اإلاىؿٌحن و اإلاخؼىكحن ؤلاًصاح كً ؤًت

 /الضوحاث  /وؿٌُت ؤو مصلحت مالُت او خصت ملُٕت جخص ؤي مً ؤًشاد اظشهم )الىالذان والضوحت 

حععى للخلامل ملها. البىاث( في ؤي حملُاث ؤو ماظعاث سبدُت جخلامل مم الجملُت ؤو  /الضوج و ألابىاء

 و اإلاخؼىكحن ؤلاًصاح ًخلحن كلى ٔل ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة و اإلاعاولحن الخىٌُزي و هحرهم مً اإلاىؿٌحن

للجملُت و الحص٘ى كلى مىاًِتها كلى ؤًت خالت ًمًٕ ؤن جىؼىي كلى حلاسض مدـىس في اإلاصالح. و 

سة الجملُت و اجخار الِشاس في رلٗ. كىذ جخظم حمُم هزه الحاالث للمشاحلت و الخُُِم مً ُبل مجلغ بدا

اهخِا٘ اإلاىؿٍ الى وؿٌُت سئاظُت في الجملُت ؤو الى وؿٌُت في بداسة ؤخشي او هحر رلٗ مً الىؿائٍ التي 

سبما جىؼىي كلى حلاسض في اإلاصالح، سبما ًخلحن كلى اإلاىؿٍ بكادة حلبئت همىرج حلاسض اإلاصالح و 

 مً حوُحر الىؿٌُت. ٓما جِم كلى كاجّ الشئِغ  23هظىن ؤخالُُاث اللمل و بُان ؤلاًصاح في 
ً
ًىما

 اإلاباشش للمىؿٍ معاولُت الخإٓذ مً ُُام اإلاىؿٍ بخلبئت اظخماسة ؤلاًصاح كلى هدى جام.

:ٌلشض الخِصحر في ؤلاًصاح كً هزه اإلاصالح و الحص٘ى كلى مىاًِت الجملُت كليها اإلاعاو٘ الخىٌُزي و  1.5

 لىـام اللمل و الخىمُت الاحخماكُت في اإلاملٕت اللشبُت هحره مً اإلاىؿٌحن و اإلا
ً
خؼىكحن لجإحشاءاث الخإدًبُت ػبِا

 العلىدًت و الالئدت الاظاظُت في الجملُت.

جلاسيش حعاسض املصالح   7

املىاسد البششيت  مىؿٍ ُعم جىدق حمُم همارج بًصاح ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة لذي  1.6

 .بالجمعيت

 .كسم املىاسد البششيتجىدق حمُم همارج بًصاح مىؿٌي ؤو مخؼىعي الجملُت لذي  1.6

 باألكما٘ و اللِىد اإلابرمت لصالح  2.6
ً
 خاصا

ً
شا ًِذم مشاحم خعاباث الجملُت الخاسجي جٍِش

الجملُت و التي جىؼىي كلى مصلحت مباششة ؤو هحر مباششة للظى املجلغ، خا٘ ػلب 
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شه العىىي ألداء الجملُت الزي ًِذمه للجملُت سئِغ مجلغ ؤلاداسة، و ًظم ً رلٗ مم جٍِش

 اللمىمُت.

 ٌلشض كلى مجلغ ؤلاداسة  3.6
ً
ا  ظىٍى

ً
شا جصذس ؤلاداسة املخىلت باإلاشاحلت الذاخلُت جٍِش

 لىمارج 
ً
ًىضح جٌاصُل ألاكما٘ ؤو اللِىد التي اهؼىث كلى مصلحت إلاىؿٌي الجملُت و ًِا

ؤلاًصاح اإلاىدكت لذحها. 

 ال ًخجضؤ مً الىزائّ التي جشبؽ الجملُت باألشخاص خُث 
ً
ان هزه العُاظت حلذ حضءا

 اللاملحن لصالحها ًةهه ال ًجىص مخالٌت ؤخٖامها و الالتزاماث الىاسدة بها. 

 حعهذ و إكشاس  8

      بصٌتيو                                       ؤُش و ؤحلهذ ؤها 

تظُاظت حلاسض اإلاصالح الخاصت ب" بإهني ُذ اػللذ كلى " ،و بىاء حملُت الجبُل الخحًر

كلُه ؤواًّ و ؤُش و ؤلتزم بما ًيها و ؤحلهذ بلذم الحص٘ى كلى ؤي مٖاظب ؤو اسباح شخصُت 

عي ٓلظى مجلغ بداسة ؤو مىؿٍ في   مً مُى
ً
ِت مباششة ؤو هحر مباششة معخٌُذا بؼٍش

ملُت ؤو اصىلها ؤو مىاسدها ألهشاض ي الجملُت و بلذم اظخخذام ؤي مللىماث جخص الج

 ؤو ؤصذُائي او اظخواللها ألي مىٌلت ؤخشي.الصخصُت ؤو ؤُاسبي 

ُم .الخُى

خ هـ..    /          /    الخاٍس

م.     /         /اإلاىاًّ

 (: همىرج بًصاح مصلحت 1ملحّ)

هل جملٗ ؤي مصلحت مالُت في ؤي حملُت ؤو ماظعت سبدُت جخلامل مم الجملُت؟ 

 ملو

  ال

هل ًملٗ ؤي ًشد مً ؤًشاد كائلخٗ ؤي مصلحت مالُت في ؤي حملُت ؤو ماظعت سبدُت 

 جخلامل مم الجملُت؟

 ملو

 ال
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العابِت، ًةهه ًجب كلُٗ ؤلاًصاح كً الخٌاصُل في خالت ؤلاحابت بىلم كلى ؤي مً الاظئلت 

ت مً ُبلٗ ؤو مً الخاصت بخملٗ ؤي كمل ججاسي او وحىد مصلحت مالُت في ؤي ؤكما٘ ججاٍس

ُبل ؤي مً ؤًشاد كائلخٗ.

اظم اليشاغ

هىق اليشاغ

اإلاذًىت 

م السجل او سخصت اللمل ُس

خ ؤلاصذاس الهجشي  جاٍس

خ ؤلاصذاس اإلاُالدي جاٍس

هل خصلذ كلى مىاًِت الجملُت ؟

ت بلالُت كمل مم  هل جشجبؽ الشٓش

 الجملُت ؟

اإلاصلحت اإلاالُت ؤلاحمالُت %

 )مثل مىصب كظى في مجلغ بداسة او لجىت ؤ  
ً
ؤو  و ؤي حهت ؤخشي( ؤو حشاْس في ؤكما٘هل جخِلذ مىصبا

ت لذي ؤي حهت ؤخشي هحر الجملُت  ؤوشؼت ؤو لذًٗ كظٍى

ولم               

 ال               

 )مثل 
ً
هل بخِلذ ؤي مً ؤًشاد اظشجٗ )الىالذان/ الضوحت/ الضوحاث/ الضوج/ الابىاء و البىاث( مىصبا

مىصب كظى في مجلغ بداسة ؤو لجىت ؤو ؤي حهت ؤخشي( ؤو ٌشاْس في ؤكما٘ ؤو ؤوشؼت ؤو لذًه 

ت في ؤي حهت ؤخشي هحر الجملُت؟  كظٍى

 ولم 

 ال 

ؤلاًصاح كً الخٌاصُل الخاصت في خالت ؤلاحابت بىلم كلى ؤي مً الاظئلت العابِت، ًةهه ًجب كلُٗ 

ٔاء الجملُت، الحٖىمت ؤو الِؼاق  ت في ؤي ؤكما٘ خاسحُت )مم شش بشول ؤي مىصب و / ؤو اإلاشآس

 الخاص( مً ُبلٗ ؤو مً ُبل ؤي مً ؤًشاد كائلخٗ. 

 اظم الجهت

 هىق الجهت 

 اإلاذًىت 

 هل جشجبؽ الجهت بلالُت كمل مم الجملُت؟
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 هل خصلذ كلى مىاًِت الجملُت؟ 

 صاخب اإلاىصب 

 اإلاىصب 

هل جخدصل كلى مٖاظب مالُت هـحر جىلُٗ هزا 

 اإلاىصب؟ 

ُذمذ لٗ ؤو ألي ؤخذ مً ؤًشاد كائلخٗ هذًت ؤو ؤٓثر مً حهت خاسج الجملُت و لها صلت خالُت  هل  

 ؤو معخِبلُت بالجملُت ظىاء ُبلتها ؤم لم جِبلها ؟

  ولم

 ال 

في خالت ؤلاحابت بىلم كلى العاا٘ العابّ، ًةهه ًجب كلُٗ ؤلاًصاح كً جٌاصُل الهذًت كىذ ُبىلها 

ؤًشاد كائلخٗ.او مً ُبل ؤي مً مً ُبلٗ   

 اظم مِذم الهذًت 

 الجهت

خ جِذًم الهذًت بالهجشي   جاٍس

خ جِذًم الهذًت باإلاُالدي   جاٍس

 هل ُبلذ الهذًت 

 هل جشجبؽ الجهت بلالُت كمل مم الجملُت ؟

 هىق الهذًت

 
ً
ا ُُمت الهذًت جِذًٍش

م ادهاه، ؤن حمُم اإلاللىماث ؤكاله مدذزت و  صحُدت و مخماشُت مم ظُاظت حلاسض ؤُش ؤها اإلاُى

 اإلاصالح اإلالخمذة مً الجملُت.

  الاظم:

     اإلاعمى الىؿٌُي:

خ:  الخاٍس

ُم:   الخُى
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