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 حول الوثيقة    .1 
 معلومات الوثيقة   1،1

 ميثاق السلوك املهني  االسم 
 1.0 اإلصدار 
    اإلدارةمجلس  املالك  

 6/16/2022 االعتامدتاريخ 

   واملراجعة   االعداد   2.1
 التاريخ  اإلدارة    /القطاع  الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية     االعداد  
 16/3/2021 اللجنة التنفيذية    املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية    التوصية 

 االعتامد   3،1
 التاريخ  املسمى الوظيفي   

 6/16/2022 مجلس اإلدارة 

 توزيع الوثيقة   قامئة   4،1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام أصحاب العالقةجميع  1.0

 سجل تعديل الوثيقة   5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 6/16/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة سنويا أو عند الحاجة  

 ذات العالقة.  واللوائح

 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية     7،1  

وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  “ جمعية الحوكمة“املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ 
خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  

 .”مجلس إدارة الجمعية“خطية من 
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   واملنطلقات االسس   .2
 تستند عليها السياسة     مراجع    1،2

 نظام الجمعيات التعاونية   1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
 التعريفات و االختصارات    2،2

 التعريف  املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض   الجمعية

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

كل من له مصلحة مع الجمعية، كاملساهمني، والعاملني، والعمالء، واملوردين،   أصحاب املصلحة  
 واملجتمع 

العاملون لصالح جمعية  
 التعاونية  الحوكمة

كل شخص يعمل لدى جمعية الحوكمة التعاونية من جميع موظفيها  
 يترصفون نيابة عنها أو ميثلونها لدى الغي.واملتعاقدين، والذين  

اإلدارة  
 التنفيذية/التنفيذيون 

ألشخاص املنوط بهم ادارة عمليات املنشأة بشكل يومي كالرئيس  ا
 التنفيذي. 

     الغرض من السياسة      3.2
باحرتام وتطبيق تلك  تُؤمن جمعية الحوكمة التعاونية بقيمها ومبادئها املتأصلة وتطالب جميع من يعمل بها 

القيم واملبادئ كالشفافية وبناء الثقة وخلق ثقافة مهنية متميزة تناسب مكانة وحجم الجمعية، وتتبنى  
الجمعية أعىل املعايي األخالقية يف تنفيذ أعاملها، ومبا ينعكس إيجاباً عىل املجتمع، مراعني ما جاء يف  

 بية السعودية واملتوافقة مع الرشيعة االسالمية.األنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العر 
لذا فإن الهدف هو وضع سياسة تُعنى بالسلوكيات املهنية املحمودة والتي تدعو إىل خلق بيئة عمل  

 . اجتامعية آمنة ومنتجة وصحية وممتعة، من شأنها أن تحفز عىل االحرتام والحفاظ عىل سمعة الجمعية 
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 تطبيق السياسة    نطاق    4.2
تُطبق هذه السياسة عىل كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء  

مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة، واملدراء التنفيذيني، وجميع موظفي الجمعية  
 .واملنتسبني لها

 
 

 ملسؤوليات ا    5،2

ويتم اعتامدها من قبل   عن مراجعة وتحديث هذه السياسة ةمسؤول  التنفيذيةاإلدارة  5،2،1
 . مجلس اإلدارة

 جميع الوحدات التنظيمية يف الجمعية مسؤولة عن االلتزام مبا ورد يف هذه السياسة.  5،2،2

إدارة املوارد البرشية مسؤولة عن تطوير سياسات املوارد البرشية مبا يتوافق مع هذه   5،2،3
 . السياسة

إدارة املوارد البرشية مسؤولة عن االلتزام مبا ورد يف هذه السياسة وضامن اطالع جميع   5،2،4
 موظفي الجمعية واملتعاقدين عىل هذه السياسة.

مبا فيهم الرئيس التنفيذي وجميع   ،بهذه السياسة الجمعيةيلتزم كل شخص يعمل لصالح 5،2،5 
 املوظفني واملتعاقدين، والذين يترصفون نيابة عنها أو ميثلونها لدى الغي. 
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 بيان السياسة  .3
 

 االلتزامات   1
 

 الجمعية:   3.1.1
تلتزم الجمعية بأهمية الفرد واحرتام قيمته وثقافته سواء كان هذا الفرد موظفاً أو   3.1.1.1

 صاحب مصلحة.  
تلتزم الجمعية بتوفي بيئة عمل صحية انسجاماً مع قيمها ومبادئها التي تؤكد عىل   3.1.1.2 

 تطبيق مبدأ الشفافية والجدارة يف تطبيق جميع سياساتها وإجراءاتها املعتمدة. 
تقييم املوظفني يف كل ما يتعلق مبساره الوظيفي عىل أسس االستحقاق والجدارة   3.1.1.3

 والتنافسية وتكافؤ الفرص وتنمية قدراته ومساعدته وتحفيزه عىل تحسني أدائه.

 توفي فرص مناسبة للتدريب والتحسني املستمر للموظف يف مساره الوظيفي.  3.1.1.4

 للنقاش واملحاورة وحرية الرأي والتعبي يف إطار العمل. إعطاء فرص   3.1.1.5

تشجيع روح املبادرة واالبتكار وتوفي الفرص للموظفني للمشاركة يف تقديم   3.1.1.6
االقرتاحات املتعلقة بتحسني الخدمات وتطوير العمل يف جو من الثقة املتبادلة والفهم  

 املشرتك. 

كفالة حق املوظف بالتظلم أو الشكوى من أي قرار يرى أنه خاطئ اتخذ بحقه من خالل   3.1.1.7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                منوذج شكوى خاص بالجمعية.                                                                                                     

يجب تعريف منسويب الجمعية واطالعهم عىل قواعد الســلوك املهني وعىل قيمها   3.1.1.8
األساسية، وإخطارهم بأن السلوك األخالقي القويم واجب وأنه يعتبــر جزءا من الطريقة التي  

 يؤدون بها أعاملهم. 

 اإلدارة التنفيذية:  3.1.2

مبا جاء يف األنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية  اإلدارة التنفيذية  تلتزم 3.1.2.1
السعودية التي تحكم املامرسات والترصفات والعالقات التي تنظم التعامل بني الجمعية  

 وأصحاب املصلحة. 
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 اآلخرين. االلتزام مبا يحقق مصلحة الجمعية ومراعاة حقوق أصحاب املصالح  3.1.2.2
كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل اإلدارة التنفيذية، وجميع موظفيها   3.1.3

 واملتعاقدين يلتزمون مبا يل: 

كسب  عدم استغالل أي من موظفي اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق  3.1.3.1
 مصلحة خاصة به أو بغيه. أو 

وظيفية مبسؤولية وكفاءة وفقاً ألفضل املامرسات  أداء العامل للواجبات واملهام ال 3.1.3.2
ضمن فرتة زمنية محددة، وخالل ساعات العمل بأمانة وموضوعية لخدمة مصالح العمل بدقة  

ومهنية عالية، من خالل املعرفة باألنظمة واللوائح وسياسات العمل وإتباع األهداف والغايات  
ل، وكذلك سعيه الدائم لتحسني وتطوير أدائه  وتطبيقها، دون أي تجاوز أو اهامل او مخالفة للعم

 وقدراته املهنية. 

تكريس أوقات العمل الرسمية واملحددة للقيام بالوجبات أو املهام الوظيفية، وعدم   3.1.3.3
 القيام بأي أنشطة ال تتعلق بواجباته الوظيفية، مامل يكن مفوضاً بذلك بشكل رصيح ومكتوب. 

رج ساعات العمل الرسمية إذا كانت مصلحة العمل تقتيض ذلك  أال يتواىن عن العمل خا  3.1.3.4
وبناًء عىل تعليامت املدير املبارش، وذلك بغرض استمرارية العمل ووفقاً لنظام العمل والئحته  

 التنفيذية. 

التحقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات املختصة،  و  الرقابة  التعاون وتسهيل إجراءات 3.1.3.5
لطرق املمكنة وذلك بتقديم املعلومات والرد عىل االستفسارات واألسئلة  بكافة الوسائل وا

 التحقيق والتفتيش وذلك وفقاً ألنظمة وسياسة العمل. الرقابة و للمسؤولني عن مهامت 

أن يحفظ األرسار املهنية املتعلقة بالعمل أو املنشأة التي من شأن إفشائها األرضار   3.1.3.6
 مبصلحة الجمعية. 

أن يعتني عناية كافية باآلالت واألدوات واملستندات اململوكة للجمعية املوضوعة تحت   3.1.3.7
 ترصفه والتي تكون يف عهدته.

االمتناع عن أي أعامل تنتهك اآلداب العامة والسلوك القويم، أو أي ترصفات أو   3.1.3.8
 املعتقدات الدينية  مامرسات تتناىف مع تعاليم الدين اإلسالمي، مبا يف ذلك اإلساءة إىل

 لآلخرين داخل أو خارج مكان العمل، أو التحريض ضدها. 
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بالعمل والتعاون عىل   كاءرش  مواعتباره الئهماحرتام زمواملوظفات عىل املوظفني   3.1.3.9
 إنجاز العمل بأسس من الكفاءة وتبادل الخربات. 

فتضيه طبيعة العمل فقط  يكون التواصل بني املوظفني واملوظفات منصباً عىل ما ت 3.1.3.10
 دون التطرق ألي مواضيع ثانوية أو جانبية أو شخصية ال تتعلق بالعمل. 

يكون أساس التعامل بني املوظفني واملوظفات محكوماً بتعاليم الدين اإلسالمي   3.1.3.11
 الحنيف واحرتام العادات والتقاليد. 

ىل الدين أو الجنس أو املذهب أو  يلتزم العاملون بعدم التمييز أو التفضيل بناء ع 3.1.3.12
 اللون أو األصل أو غي ذلك. 

االمتناع عن استغالل أي معلومات تتعلق بحياة العاملني الخاصة بقصد اإلساءة واإلرضار   3.1.3.13
 بهم.

التحل باالحرتام واللباقة والصدق والوالء يف تعامالته مع زمالء العمل وأصحاب   3.1.3.14
 املصلحة. 

 بذ املشاحنة والتباغض والحسد والغيبة والنميمة ومحاولة اإليقاع بني املوظفني. ن 3.1.3.15

 املحافظة عىل الود والتعاون دون متييز أو ازدراء أو انتقاص.  3.1.3.16

 عدم الدخول يف جدل حول مواضيع حساسة أو خالفية.  3.1.3.17

والقذف وكل ما من شأنه أن ييسء  االبتعاد عن الشائعات والغيبة والنميمة والذم  3.1.3.18
 لسمعة املوظف وسمعة الجمعية. 

عدم نرش الشائعات أو الرسائل السلبية بني العاملني مام قد ينتج عنها إساءة أو   3.1.3.19
تشويه سمعة ألي من العاملني أو الجمعية إضافة ملا لها من تأثي سلبي عىل بيئة العمل  

 وطة به. وعدم تركيز العامل عىل املهام املن

عدم القيام بأي عمل من شأنه تحريض أي من العاملني أو أصحاب املصلحة ضد مصلحة   3.1.3.20
الجمعية أو إثارة العاملني وتحريضهم لتضخيم املشاكل التي تواجههم بل محاولة حل املشاكل  

 بطرق سليمة واتباع سياسات الجمعية املعنية بذلك. 



 ميثاق السلوك املهني  جمعية الحوكمة  

 

 PY-BOD-08رمز الوثيقة:  خل االوثيقة: للنرش الدتصنيف  1.0اإلصدار:  2022/06التاريخ:    9الصفحة 
 

ن شأنه حث أو استاملة كل أو بعض املوظفني اآلخرين  عدم قيام العامل بأي فعل م 3.1.3.21
   .التي قد ترض مبصالح الجمعية

عدم استخدام وسائل التواصل االجتامعي ملناقشة األمور التي تخص مهام العمل   3.1.3.22
اليومية أو سي العمل أو اإلساءة للجمعية واستبدالها بوسائل التواصل املتاحة داخل الجمعية  

 يف من خالل تقديم االقرتاحات أو املراسالت الداخلية املتاحة.وبشكل احرتا

اإلبالغ من خالل القنوات املتاحة داخل الجمعية عن الحاالت التي تخالف لوائح   3.1.3.23
 وسياسات الجمعية. 

 الحفاظ عىل سمعة الجمعية وإبراز قيمها وهويتها.  3.1.3.24

 الجمعية، وتنميتها وتعظيم قيمتها. بذل واجبي العناية والوالء تجاه  3.1.3.25

 

 العاملني املتعاقدين مع الجمعية يلتزمون مبا يل:   3.1.4

أن يحفظ األرسار الفنية واملالية الخاصة بالجمعية بصورة مبارشة أو غي مبارشة وجميع   3.1.4.1
 معية. األرسار املهنية املتعلقة بأعامل الجمعية التي من شأن إفشائها اإلرضار مبصلحة الج

عدم تقديم الهدايا أو االكراميات أو ما يف حكمها من دعوات أو وجبات طعام أو وسائل   3.1.4.2
 الرتفيه بشكل مبارش أو غي مبارش مقابل عمل، أو الوعد بأداء خدمة أو تسهيل إجراءات. 

 الحفاظ عىل سمعة الجمعية.  3.1.4.3

 اإلفصاح وتعارض املصالح. اإلبالغ من خالل القنوات املتاحة عن حاالت  3.1.4.6

 بيئة العمل وأخالقيات ومبادئ مشرتكة:  3.1.5

تعمل الجمعية عىل توفي بيئة عمل آمنة وصحية تنسجم مع التنظيامت واألنظمة واللوائح  
املعمول بها يف اململكة العربية السعودية واملتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، وتلتزم بأداء  

 الحقوق الوظيفية والتعاقدية تجاه موظفيها وعمالئها وفقاً للعقود املربمة.   

 االحرتام:  3.1.6

ستحق كل فرد القدر الواجب من االحرتام واملعاملة الكرمية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.  ي
وتحث الجمعية منسوبيها باتباع اآلداب العامة يف التعامل فيام بينهم وعدم التقليل من شأن  
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  اآلخرين أو االنتقاص منهم أو إهانتهم أو مضايقتهم بأي ترصفات أو أفعال أو أقوال ومنها عىل
سبيل املثال ال الحرص: نرش األكاذيب واإلشاعات والنميمة والقذف وانتهاك الحرية واالستهزاء  

 وانتهاك الخصوصية والسلوكيات االنتقامية... إلخ.  

 

 مراعاة الخصوصية:   3.2

تحرتم الجمعية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها وتضع األنظمة والسياسات التي من شأنها  
طالع عىل املعلومات الشخصية، ألي فرد إال من لهم عالقة بتلك  أال تسمح للغي باال 

 املعلومات ومبا متليه مصلحة العمل أو الجهات الرسمية املنظمة لذلك. 

 املظهر العام:   3.3

تختلف عادات وتقاليد األشخاص بناًء عىل عوامل عدة يصعب حرصها، إال أن األشخاص باختالف  
ظ عىل مظهر عام الئق بهم يتناسب مع طبيعة عملهم  عاداتهم وتقاليدهم مطالبون بالحفا

ويحرتم تعاليم الدين اإلسالمي والتقاليد والقيم املجتمعية، وعىل املوظفني واملوظفات  
 مراعاة ما يل: 

 أن يكون حسن الهندام ذا مظهر الئق.  3.3.1

 االهتامم بالنظافة العامة. 3.3.2

 االلتزام بالزي الرسمي.  3.3.3

وظفات االلتزام بالحجاب الرشعي خالل فرتة العمل بأن يكون الزي محتشامً  عىل امل 3.3.4
 وفضفاضاً وغي شفاف، وأن يكون هناك غطاء للرأس. 

 يلتزم املوظفون السعوديون بالزي الوطني للدولة. 6.3.5

 التدخني:   3.4

ومناسبة للجميع،  حرصاً من الجمعية عىل صحة كل من يتعامل معها، وعىل إيجاد بيئة عمل صحية 
 فإنها متنع التدخني يف مقر العمل. 

 موارد الجمعية وممتلكاتها:   3.5
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يوجد كثي من األساليب املعنية بحامية موارد الجمعية وممتلكاتها منها عىل سبيل التوضيح ال  
 الحرص: 

 االستخدام األمثل ملوارد الجمعية من أجل تحقيق أهدافها.     3.5.1

السالمة داخل الجمعية وعدم إهامل وتعريض املمتلكات لخطر الحريق أو   التقيد بأنظمة    3.5.2
 التلف. 

 التأكد من حامية أجهزة الحاسوب ومنع االستخدام غي املرصح به.  3.5.3

 اسم الجمعية وهويتها ألغراض شخصية. أو الزج بعدم استخدام  3.5.4

 أعامل الجمعية فقط. استخدام العهد واملعدات واألدوات املكتبية يف   3.5.5

 استغالل الوقت الرسمي للعمل وإلنجاز أعامل الجمعية. 3.5.6

حامية أصول الجمعية من الرسقة أو التخريب وإبالغ مدير املوارد البرشية عند وقوع مثل   3.5.7
 هذه الحاالت. 

يحظر التسجيل بنوعيه الصويت واملريئ داخل مقرات الجمعية إال مبوافقة رسمية أو   3.5.8
 ألغراض أمنية. 

 تقديم الخدمات لألعضاء:   3.6

تلتزم جمعية الحوكمة مبعاملة أعضاءها بشكل عادل ومتساوي، وتقديم الخدمات لهم دون  
متييز أو تفضيل أو محاباة، وحسب ما يتم النص عليه يف تنظيم جمعية الحوكمة والالئحة 

 التنفيذية والسياسات ذات العالقة. 

 الشفافية:   3.7

امل أسايس إليجاد مناخ مالئم لنجاح الجمعية، ففي مناخ يتسم بالرصاحة سيتمكن  الشفافية ع
العاملون من طرح األسئلة وكشف األمور التي تشغل تفكيهم والتعبي عن أراءهم دون خوف  

من العقاب بل إنا مشاركة العامل باملسائل املتعلقة بالعمل والتي تواجه الجمعية قد تؤدي  
ضل آلليات العمل وحل املشكالت وتوفي األموال وما إىل ذلك، فوجود  إىل إيجاد وسائل أف

الشفافية يساعد الجمعية عىل تحسني أدائها ومعرفة األخطاء التي متارسها ليك يتم تفاديها  
 وبالتايل توفي بيئة عمل مناسبة ذات إنتاجية عالية. 
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افية والوضوح بني جميع  وفيام يل جملة من الفوائد التي يحققها إيجاد جو من الشف   3،8
 األطراف من أهمها: 

 زيادة التواصل بني الجمعية ومنسوبيها.   3.8.1

 زيادة فرص التواصل بني العاملني يف اإلدارة التنفيذية مع املوظفني.   3.8.2

 تساعد عىل منو الثقة والتعاون وااللتزام.  3.8.3

 تساعد العاملني عىل التعامل مع التغيي وتقبله.  3.8.4
 الشفافية تحد من تأثي اإلشاعات وترويجها، كام متنع حدوث سوء الفهم.   3.8.5
 تعضد من دور الرئيس املبارش.  3.8.6
حث العاملني عىل عدم إخفاء أي معلومات متعلقة بعملهم لكيال يتم التأثي عىل   3.8.7

سلباً عىل طبيعة  القرارات املتخذة، باستثناء ما قد يفرس كإفشاء ألرسار العمل أو ما يؤثر 
 العمل ومصلحة الجمعية ويكون ذلك محكوماً يف إطار سياسات ولوائح الجمعية.

 
 

 االستامع:   3.9

إيجاد قنوات تواصل تعنى بآلية التواصل بني املوظفني واإلدارة التنفيذية والتي تسهل   3.9.1
والتي من شأنها أن عملية تجاوز الصعوبات التي تواجههم يف العمل ومساعدتهم يف حلها  

 تدفع نحو املشاركة بشكل إيجايب بني الطرفني. 

 التواصل بشكله املثايل يوفر بيئة عمل مناسبة الستمرارية العمل بإنتاجية عالية.  3.9.2

عىل اإلدارة التنفيذية التواصل مع املوظفني ومحاولة فهم احتياجاتهم واملساهمة   3.9.3
اكل التي تواجه املوظف ليتم حلها والتي ستنعكس  يف تطوير أدائهم وكذلك معرفة املش 

 إيجاباً عىل بيئة العمل. 

 . األدوار واملسؤوليات: 4

 تتوىل إدارة املوارد البرشية مسؤولية:  4.1

 نرش هذه السياسة لكل شخص يعمل لدى الجمعية.  4.1.1
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تعهد بقراءة محتوى  التأكيد عىل جميع العاملني يف الجمعية برضورة التوقيع عىل منوذج  4.1.2
 هذه السياسة وفهمها وااللتزام مبا ورد فيها. 

يجب عىل جميع املوظفني اإلبالغ عن املامرسات املخالفة لهذه السياسة أو ما يعتقدون   4.1.3
بأنها غي أخالقية أو مخالفة ألنظمة ولوائح اململكة فوراً مبجرد علمهم بذلك للمرجع املبارش أو  

ارة املوارد البرشية ويف حال عدم التجاوب فإنه باإلمكان تصعيدها  الشخص املناسب يف إد 
 إىل أعىل املستويات يف الجمعية. 

 . املرفقات: 5

  

 منوذج تعهد وإقرار بااللتزام مبيثاق السلوك املهني.  -
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 إقرار وتعهد بااللتزام 

 

 أقر أنا املوقع أدناه /....................... رقم الهوية / االقامة: .....................................  
  ميثاق السلوك املهني( (ممثل الجهة: ..................................... بأنني قرأت هذا امليثاق  

وابط املنصوص عليها بامليثاق، وأن  وفهمت محتواه ، وأتعهد بأن ألتزم مبضمونه وأتبع كافة الض
أتجنب كافة األفعال والترصفات واملواقف التي قد تسيئ إىل سمعتي و سمعة زماليئ و  

إىل سمعة الجمعية ، كام أتعهد كذلك بعدم إفشاء أِي من  املعلومات التي اطلع عليها خالل  
فهية  وسواء كانت  تأديتي مسؤوليايت الوظيفية، سواء كانت تلك املعلومات مكتوبة أو ش 

معلومات رسية بطبيعتها، أو يعتقد برسيتها ، وذلك طوال فرتة تحمل مسؤوليتي بالجمعية  
وبعد انتهائها، كام أتعهد بإعادة كافة الوثائق واملستندات األصلية أو املنسوخة والتي تكون  

مصالحي   يف حوزيت خالل فرتة عمل بالجمعية، وأال استخدم أي من تلك املعلومات لتعزيز
الخاصة أو مصالح أي شخص آخر، وأن ألتزم باتخاذ كافة االجراءات واالحتياطات الالزمة ملنع اطالع  

أي شخص عىل املعلومات أو نسخها أو نرشها ، وأن أقوم بإخطار الجمعية عىل الفور يف حال  
 اكتشايف أي خرق أو ترسيب ألي من تلك املعلومات. 

 

ي بند من بنود هذا التعهد فإنني أتحمل املسؤولية أدرك بأنه يف حالة مخالفتي أل  -
 املرتتبة )تأديبية / مدنية / جزائية( عىل ذلك. 

 

 

 

                                                                                                                

 والله خي الشاهدين ... 

 املقر مبا فيه 

 االسم:   

 :التاريخ


