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الـصل ألاوٌ :الخعغٍـاث وألاخيام العامت
ا
أول :حعـغٍـاث عامت
مادة ( )1حعغٍـاث عامت
ًيىن للخعبحراث الخالُت واإلاؿخسضمت طمً هظه الؿُاؾت اإلاعاوي اإلابِىت بجاهبها ما لم ًلخع الؿُاق زالؾ طلً:
الجمعُت
الجمعُت العمىمُت
مجلـ ؤلاصاعة
ألامحن العام
اإلاضًغ الخىـُظي
الؿُاؾت
العامل

حمعُت الخؼىع الصحُت.
الجمعُت العمىمُت اإلاشغؿت على أعماٌ الجمعُت.
مجلـ ئصاعة الجمعُت.
أمحن عام الجمعُت.
اإلاضًغ الخىـُظي للجمعُت.
ؾُاؾت حعاعض اإلاصالح الخاصت بالجمعُت.
ا
ول شخص ػبُعي -طهغا أو أهثىٌ -عمل إلاصلحت الجمعُت
ا
وجدذ ئصاعتها ،أو ئشغاؿها ملابل أحغ ،ولى وان بعُضا عً
هظاعتها.

ا
زاهُا :أخيام عامت
مادة ( )2أخيام عامت
 .1جدترم الجمعُت زصىصُت ول شخص ٌعمل لصالحها ،وحعض ما ًلىم به مً جصغؿاث زاعج ئػاع العمل
لِـ مً اهخمامها ،ئل َّ
أن الجمعُت جغي أن اإلاصالح الصخصُت إلاً ٌعمل لصالحها أزىاء مماعؾت أي أوشؼت
احخماعُت أو مالُت أو ػحرها ،كض جخضازل بصىعة مباشغة أو ػحر مباشغة مع مىطىعُخه أو ولئه للجمعُت مما
كض ًيشأ معه حعاعض في اإلاصالح.
 .2جإمً الجمعُت بلُمها ومباصئها اإلاخمثلت في الجزاهت والعمل الجماعي واإلاباصعة وؤلاهجاػ وجأحي هظه الؿُاؾت
ّ
لخعؼٍؼ جلً اللُم وخماًتها ،وطلً لخـاصي أن جإزغ اإلاصلحت الصخصُت أو العائلُت أو اإلاهىُت ألي شخص
ٌعمل لصالح الجمعُت على أصاء واحباجه ججاه الجمعُت ،أو أن ًخدصل مً زالٌ جلً اإلاصالح على مياؾب
على خؿاب الجمعُت.
مادة ( )3هؼاق وأهضاؾ ؾُاؾت حعاعض اإلاصالح
ُ
 .1مع عضم ؤلازالٌ بما حاء في الدشغَعاث واللىاهحن اإلاعمىٌ بها في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت التي جدىم حعاعض
اإلاصالح ،وهظام الجمعُاث واإلاإؾؿاث ألاهلُت ولئدخه الخىـُظًت ،والالئدت ألاؾاؾُت للجمعُت ،جأحي هظه
ا
الؿُاؾت اؾخىمال لها ،صون أن جدل مدلها.
ُ
 .2جؼبم هظه الؿُاؾت على ول شخص ٌعمل لصالح الجمعُت ،وَشمل طلً أعظاء الجمعُت العمىمُت
وأعظاء مجلـ ؤلاصاعة ،وأعظاء اللجان اإلاىبثلت مً مجلـ ؤلاصاعة ،ومضًغي الجمعُت الخىـُظًحن ،وحمُع
مىظـيها ومخؼىعيها.
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ٌشمل حعاعض اإلاصالح ،ما ًخعلم باألشخاص أهـؿهم اإلاظوىعًٍ في الـلغة الؿابلت ومصالح أي شخص
آزغ جيىن لهم عالكت شخصُت بهم ،وَشمل هإلء الؼوحت ،ألابىاء ،الىالضًً ،ألاشلاء ،أو ػحرهم مً أؿغاص
العائلت.
ا
ُ
حعض هظه الؿُاؾت حؼءا ل ًخجؼأ مً الىزائم التي جغبؽ الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها ؾىاء واهذ
جلً الىزائم كغاعاث حعُحن أو علىص عمل.
ا
ُ
جظمً الجمعُت العلىص التي جبرمها مع اؾدشاعٍيها الخاعحُحن أو ػحرهم ،هصىصا جىظم حعاعض اإلاصالح بما
ًخـم مع أخيام هظه الؿُاؾت.
تهضؾ هظه الؿُاؾت ئلى خماًت الجمعُت وؾمعتها ومً ٌعمل لصالحها مً أي أشياٌ حعاعض اإلاصالح
الؿلبُت التي كض جيشأ بؿبب عضم ؤلاؿصاح.
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الـصل الثاوي :ؾُاؾت جىظُم حعاعض اإلاصالح
مادة ( )4مؿإولُاث وصالخُاث مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىـُظًت الخاصت بؿُاؾت جىظُم حعاعض اإلاصالح
 .1ئصاعة حعاعض اإلاصالح أخض الازخصاصاث الغئِؿت للمجلـ.
ً .2جىػ للمجلـ جيىًٍ لجان مدضصة أو جيلُف أخض لجاهه اإلاىبثلت مً مجلـ ؤلاصاعة للىظغ في اإلاؿائل التي
مً اإلادخمل أن جىؼىي على حعاعض مصالح مع مغاعاة مخؼلباث اؾخلاللُت جلً اللجان.
 .3ل ًيىن الصخص في خالت حعاعض مصالح ئل ئطا كغع مجلـ ؤلاصاعة ؿُما ًسص حعامالث الجمعُت مع الؼحر
أو حعامالث أعظاء مجلـ ؤلاصاعة وهباع الخىـُظًحن في الجمعُت أن الحالت جىظىي على حعاعض مصالح،
وجيىن صالخُت اللغاع مع اإلاؿإوٌ الخىـُظي بسصىص باقي مىظـي الجمعُت.
ا
ً .4جىػ للمجلـ وؿلا لؿلؼخه الخلضًغٍت أن ًلغع  -بشأن ول خالت على خضة  -ؤلاعـاء مً اإلاؿإولُت عىض
ا
حعاعض اإلاصالح الظي كض ًيشأ عغطا مً خحن آلزغ في ؾُاق وشاػاث الصخص وكغاعاجه اإلاعخاصة ،أو الظي
كض ًيشأ في ؾُاق عمله مع الجمعُت ،ؾىاء ما ًخعلم بمصالح مالُت أو بمصالح حعُله عً اللُام بىاحبه في
الخصغؾ على أهمل وحه بما ًخىاؿم مع مصالح الجمعُت.
 .5عىضما ًلغع مجلـ ؤلاصاعة أن الحالت حعاعض مصالحً ،لتزم صاخب اإلاصلحت اإلاخعاعطت بخصحُذ وطعه
وبجمُع ؤلاحغاءاث التي ًلغعها مجلـ ؤلاصاعة وئجباع الاحغاءاث اإلاىظمت لظلً.
 .6إلاجلـ ئصاعة الجمعُت صالخُت ئًلاع الجؼاءاث على مسالـي هظه الؿُاؾت ،وعؿع اللظاًا الجىائُت
والحلىكُت للمؼالبت باألطغاع التي كض جىجم عً عضم التزام حمُع طوي العالكت بها.
 .7مجلـ ؤلاصاعة هى اإلاسىٌ في جـؿحر أخيام هظه الؿُاؾت على أن ل ًخعاعض طلً مع الاهظمت الؿاعٍت
والالئدت ألاؾاؾُت للجمعُت وأهظمت الجهاث اإلاشغؿت.
ٌ .8عخمض مجلـ ؤلاصاعة هظه الؿُاؾت ،وٍبلؽ حمُع مىظـي الجمعُت وجيىن هاؿظة مً جاعٍش ؤلابالغ.
ً .9خىلى مجلـ ؤلاصاعة الخأهض مً جىـُظ هظه الؿُاؾت والعمل بمىحبها وئحغاء الخعضًالث الالػمت عليها.
مادة ( )5خالث حعاعض اإلاصالح
ا
 .1ل ٌعجي وحىص مصلحت لصخص ٌعمل لصالح الجمعُت في أي وشاغ ًخعلم ؾىاء بشيل مباشغ أو ػحر مباشغ
بالجمعُت ،كُام حعاعض في اإلاصالح بحن الؼغؿحن .ولىً كض ًيشأ حعاعض اإلاصالح عىضما ًؼلب ممً ٌعمل
ا
ا
لصالح الجمعُت أن ًبضي عأًا ،أو ًخسظ كغاعا ،أو ًلىم بخصغؾ إلاصلحت الجمعُت ،وجيىن لضًه في هــ الىكذ
ئما مصلحت جخعلم بشيل مباشغ أو ػحر مباشغ بالغأي اإلاؼلىب مىه ئبضاؤه ،أو بالخصغؾ اإلاؼلىب مىه
اجساطه ،أو أن ًيىن لضًه التزام ججاه ػغؾ آزغ ػحر الجمعُت ًخعلم بهظا الغأي أو اللغاع أو الخصغؾ .ئط
جىؼىي خالث حعاعض اإلاصالح على اهتهان للؿغٍت ،وئؾاءة لؾخعماٌ الثلت ،وجدلُم إلاياؾب شخصُت،
وػعؼعت للىلء للجمعُت.
 .2هظه الؿُاؾت جظع أمثلت إلاعاًحر ؾلىهُت لعضص مً اإلاىاكف ئل أجها بالظغوعة ل حؼؼى حمُع اإلاىاكف ألازغي
اإلادخمل خضوثها ،وٍخدخم على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت الخصغؾ مً جللاء أهـؿهم بصىعة جخماش ى مع
هظه الؿُاؾت ،وججىب ما كض ًبضو أهه ؾلىن ًسالف هظه الؿُاؾت ومً ألامثلت على خالث الخعاعض ما ًلي:
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ا
أً .يشأ حعاعض اإلاصالح مثال في خالت أن عظى مجلـ ؤلاصاعة أو عظى أي لجىت مً لجاهه أو أي مً
ا
مىظـي الجمعُت مشاعوا في أو له صلت بأي وشاغ ،أو له مصلحت شخصُت أو مصلحت جىظُمُت أو
مهىُت في أي عمل أو وشاغ كض ًإزغ بشيل مباشغ أو ػحر مباشغ على مىطىعُت كغاعاث طلً العظى أو
اإلاىظف أو على كضعاجه في جأصًت واحباجه ومؿإولُاجه ججاه الجمعُت.
ا
بً .يشأ الخعاعض في اإلاصالح أًظا في خالت أن عظى مجلـ ؤلاصاعة أو أخض هباع الخىـُظًحن ًخللى أو
ًدصل على مياؾب شخصُت مً أي ػغؾ آزغ ؾىاء وان طلً بؼغٍلت مباشغة أو ػحر مباشغة
ا
مؿخـُضا مً مىكعت ومشاعهخه في ئصاعة شإون الجمعُت.
ث .كض ًيشأ الخعاعض في اإلاصالح مً زالٌ الاؾخـاصة اإلااصًت مً زالٌ الضزىٌ في معامالث ماصًت بالبُع أو
الشغاء أو الخأححر للجمعُت.
ر .كض ًيشأ الخعاعض في اإلاصالح مً زالٌ حعُحن ألابىاء أو ألاكغباء في الىظائف أو جىكُع علىص معهم.
ج .اعجباغ مً ٌعمل لصالح الجمعُت في حهت أزغي وٍيىن بُنها حعامالث مع الجمعُت.
ح .الهضاًا وؤلاهغامُاث التي ًدصل عليها عظى مجلـ ؤلاصاعة أو مىظف الجمعُت.
ر .الاؾدثماع أو اإلالىُت في وشاغ ججاعي أو ميشأة جلضم زضماث أو حؿخلبل زضماث خالُت مً الجمعُت أو
جبدث عً الخعامل مع الجمعُت.
ا
ا
ص .ئؿشاء ألاؾغاع أو ئعؼاء اإلاعلىماث التي حعخبر مليا زاصا للجمعُت ،والتي ًؼلع عليها بدىم العظىٍت أو
الىظُـت ،ولى بعض جغهه الخضمت.
ط .كبىٌ أخض ألاكاعب لهضاًا مً أشخاص أو حهاث جخعامل مع الجمعُت بهضؾ الخأزحر على جصغؿاث العظى
أو اإلاىظف بالجمعُت كض ًيخج عىه حعاعض اإلاصالح.
ع .حؿلم عظى مجلـ ؤلاصاعة أو اإلاىظف أو أخض أؿغاص عائلخه مً أي حهت إلابالؽ أو أشُاء طاث كُمت
بؿبب حعامل جلً الجهت مع الجمعُت أو ؾعيها للخعامل معها.
ػ .كُام أي حهت جخعامل أو حؿعى للخعامل مع الجمعُت بضؿع كُمت ؿىاجحر مؼلىبت مً اإلاىظف أو أخض أؿغاص
عائلخه.
ا
ا
ْ
ؽ .اؾخسضام أصىٌ وممخلياث الجمعُت للمصلحت الصخصُت مً شأهه أن ًُ ِظهغ حعاعطا في اإلاصالح ؿعلُا
ا
أو مدخمال ،واؾخؼالٌ أوكاث صوام الجمعُت ،أو مىظـيها ،أو معضاتها ،أو مىاؿعها لؼحر مصالح الجمعُت
أو أهضاؿها ،أو ئؾاءة اؾخسضام اإلاعلىماث اإلاخدصلت مً زالٌ عالكت الصخص بالجمعُت؛ لخدلُم
مياؾب شخصُت ،أو عائلُت ،أو مهىُت ،أو أي مصالح أزغي.
مادة ( )6الالتزاماث
على ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت أن ًلتزم باآلحي:
 .1ؤلاكغاع على ؾُاؾت حعاعض اإلاصالح اإلاعخمضة مً الجمعُت عىض الاعجباغ بالجمعُت.
 .2الالتزام بلُم العضالت والجزاهت واإلاؿإولُت وألاماهت وعضم اإلاداباة أو الىاؾؼت أو جلضًم مصلحت الىــ أو
آلازغًٍ على مصالح الجمعُت.
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ا
ا
عضم الاؾخـاصة بشيل ػحر كاهىوي ماصًا أو معىىٍا هى أو أي مً أهله وأصضكائه ومعاعؿه مً زالٌ أصاء عمله
لصالح الجمعُت.
ججىب اإلاشاعهت في اجساط اللغاعاث التي جإصي لخعاعض مصالح أو جىحي بظلً.
ا
حعبئت همىطج ؤلاؿصاح عً اإلاصالح ؾىىٍا.
ا
ؾىاء واهذ مالُت أو
ؤلاؿصاح لغئِؿه اإلاباشغ عً أي خالت حعاعض مصالح أو شبهت حعاعض مصالح ػاعئت
ػحر مالُت.
ؤلابالغ عً أي خالت حعاعض مصالح كض جيخج عىه أو عً ػحره ممً ٌعمل لصالح الجمعُت.
جلضًم ما ًثبذ ئجهاء خالت حعاعض اإلاصالح ،في خاٌ وحىصه ،أو في خاٌ ػلب الجمعُت طلً.

مادة ( )7مخؼلباث ؤلاؿصاح
ً .1خعحن على أعظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿإولحن الخىـُظًحن وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن الخلُض الخام
باإلؿصاح للجمعُت عً الحالث الخالُت ،خُثما اهؼبم ،والحصىٌ على مىاؿلتها في ول خالت ،خُثما
اكخظذ الحاحت ،ؾىاء اهؼىث على حعاعض ؿعلي أو مدخمل للمصالح أم ل وهي:
أً .خعحن على أعظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿإوٌ الخىـُظي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن ؤلاؿصاح عً
أي وظائف ٌشؼلىجها ،أو اعجباغ شخص ي لهم مع حمعُت أو مإؾؿت زاعحُت ،ؾىاء واهذ صازل
اإلاملىت أم زاعحها.
بً .خعحن على أعظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿإوٌ الخىـُظي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن ؤلاؿصاح عً
أًت خصص ملىُت لهم في اإلاإؾؿاث الغبدُت.
ثً .خعحن على أعظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿإوٌ الخىـُظي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن ؤلاؿصاح عً
أًت وظُـت أو مصلحت مالُت أو خصت ملىُت جسص أي مً أؿغاص أؾغهم (الىالضان والؼوحت/
الؼوحاث /الؼوج وألابىاء /البىاث) في أي حمعُاث أو مإؾؿاث عبدُت جخعامل مع الجمعُت أو حؿعى
للخعامل معها.
رً .خعحن على ول أعظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿإولحن الخىـُظي وػحرهم مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن
ؤلاؿصاح للجمعُت والحصىٌ على مىاؿلتها على أًت خالت ًمىً أن جىؼىي على حعاعض مدظىع في
اإلاصالح .وجسظع حمُع هظه الحالث للمغاحعت والخلُُم مً كبل مجلـ ئصاعة الجمعُت واجساط
اللغاع في طلً .عىض اهخلاٌ اإلاىظف ئلى وظُـت عئاؾُت في الجمعُت أو ئلى وظُـت في ئصاعة أزغي أو ػحر
طلً مً الىظائف التي عبما جىؼىي على حعاعض في اإلاصالح ،عبما ًخعحن على اإلاىظف ئعاصة حعبئت
ا
همىطج حعاعض اإلاصالح وأزالكُاث العمل وبُان ؤلاؿصاح في ػظىن (ً )30ىما مً حؼُحر الىظُـت.
هما جلع على عاجم الغئِـ اإلاباشغ للمىظف مؿإولُت الخأهض مً كُام اإلاىظف بخعبئت اؾخماعة
ؤلاؿصاح على هدى جام.
ٌ .2عغض الخلصحر في ؤلاؿصاح عً هظه اإلاصالح والحصىٌ على مىاؿلت الجمعُت عليها اإلاؿإوٌ الخىـُظي
ا
وػحره مً اإلاىظـحن واإلاخؼىعحن لإلحغاءاث الخأصًبُت ػبلا لىظام العمل في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت
والالئدت ألاؾاؾُت الخاصت بالجمعُت.
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مادة ( )8جلاعٍغ حعاعض اإلاصالح
 .1جىصع حمُع هماطج ئؿصاح أعظاء مجلـ ؤلاصاعة لضي الاصاعة الخىـُظًت للجمعُت.
 .2جىصع حمُع هماطج ئؿصاح مىظـي أو مخؼىعي الجمعُت لضي الاصاعة الخىـُظًت للجمعُت.
ا
ا
ًُ .3لضم مغاحع خؿاباث الجمعُت الخاعجي جلغٍغا زاصا باألعماٌ والعلىص اإلابرمت لصالح الجمعُت والتي جىؼىي
على مصلحت مباشغة أو ػحر مباشغة لعظى مجلـ ؤلاصاعة ،خاٌ ػلب عئِـ مجلـ ؤلاصاعةُ ،وٍظمً طلً مع
جلغٍغه الؿىىي ألصاء الجمعُت الظي ًلضمه للجمعُت العمىمُت.
ا
ا
ُ
ُ
 .4جصضع ؤلاصاعة اإلاسىلت باإلاغاحعت الضازلُت جلغٍغا ؾىىٍا ٌُعغض على مجلـ ؤلاصاعة ًىضح جـاصُل ألاعماٌ أو
ا
العلىص التي اهؼىث على مصلحت إلاىظـي الجمعُت وؿلا لىماطج ؤلاؿصاح اإلاىصعت لضحها .خُث ئن هظه
ا
ُ
الؿُاؾت حعض حؼءا ل ًخجؼأ مً الىزائم التي جغبؽ الجمعُت باألشخاص العاملحن لصالحها ،ؿاهه ل ًجىػ
مسالـت أخيامها والالتزاماث الىاعصة بها.
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حعهض وئكغاع

وبصـتي
أكغ وأحعهض أها
بأهجي كض اػلعذ على ؾُاؾت حعاعض اإلاصالح الخاصت بـجمعُت الخؼىع الصحُت ،ا
وبىاء علُه أواؿم وأكغ وألتزم بما
ا
ؿيها وأحعهض بعضم الحصىٌ على أي مياؾب أو أعباح شخصُت بؼغٍلت مباشغة أو ػحر مباشغة مؿخـُضا مً مىكعي
هعظى مجلـ ئصاعة أو مىظف في الجمعُت وبعضم اؾخسضام أي معلىماث جسص الجمعُت أو أصىلها أو مىاعصها
ألػغاض ي الصخصُت أو أكاعبي أو أصضكائي أو اؾخؼاللها ألي مىـعت أزغي.

اإلالغ بما ؿُه
الاؾم

الخاعٍش

الخىكُع
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ملحم :همىطج ئؿصاح مصلحت
 .1هل جملً أي مصلحت مالُت في أي حمعُت أو مإؾؿت عبدُت جخعامل مع الجمعُت؟
ل
وعم
 .2هل ًملً أي ؿغص مً أؿغاص عائلخً أي مصلحت مالُت في أي حمعُت أو مإؾؿت عبدُت جخعامل مع الجمعُت؟
ل
وعم
في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاؾئلت الؿابلت ،ؿاهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت بخملً أي عمل ججاعي أو وحىص
مصلحت مالُت في أي أعماٌ ججاعٍت مً كبلً أو مً كبل أي مً أؿغاص عائلخً.
هىع
اؾم اليشاغ
اليشاغ

اإلاضًىت

عكم السجل أو
عزصت العمل

اإلاصلحت اإلاالُت
هل خصلذ
هل جغجبؽ الجهت بعالكت عمل
ؤلاحمالُت
الُىم الشهغ الؿىت على مىاؿلت
مع الجمعُت؟
()%
الجمعُت؟

ا
 .3هل جخللض مىصبا (مثل مىصب عظى في مجلـ ئصاعة أو لجىت أو أي حهت أزغي) أو حشاعن في أعماٌ أو أوشؼت أو لضًً
عظىٍت لضي أي حهت أزغي ػحر الجمعُت؟
ل
وعم
 .4هل ًخللض أي مً أؿغاص أؾغجً (الىالضان/الؼوحت /الؼوحاث /الؼوج /ألابىاء والبىاث) مىصبا (مثل مىصب عظى في مجلـ
ئصاعة أو لجىت أو أي حهت أزغي) أو ٌشاعن في أعماٌ أو أوشؼت أو لضًه عظىٍت في أي حهت أزغي ػحر الجمعُت؟
ل
وعم
في خالت ؤلاحابت بىعم على أي مً ألاؾئلت الؿابلت ،ؿاهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً الخـاصُل الخاصت بشؼل أي مىصب و/
أو اإلاشاعهت في أي أعماٌ زاعحُت (مع شغواء الجمعُت ،الحيىمت أو اللؼاع الخاص) مً كبلً أو مً كبل أي مً أؿغاص
عائلخً.
اؾم الجهت هىع الجهت اإلاضًىت

هل جغجبؽ الجهت
بعالكت عمل مع
الجمعُت؟

هل خصلذ على
مىاؿلت الجمعُت؟

صاخب اإلاىصب

اإلاىصب

هل جخدصل على مياؾب مالُت
هظحر جىلًُ هظا اإلاىصب؟
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 .5هل كضمذ لً أو ألي أخض مً أؿغاص عائلخً هضًت أو أهثر مً حهت زاعج الجمعُت ولها صلت خالُت أو مؿخلبلُت بالجمعُت
ا
ؾىاء كبلتها أم لم جلبلها؟
ل
وعم
في خالت ؤلاحابت بىعم على الؿإاٌ الؿابم ،ؿاهه ًجب علًُ ؤلاؿصاح عً جـاصُل الهضًت عىض كبىلها مً كبلً أو مً كبل
أي مً أؿغاص عائلخً.
اؾم ملضم الهضًت

الجهت

الُىم

الشهغ

الؿىت

هل كبلذ الهضًت؟

أكغ أها اإلاىكع أصهاه أن حمُع اإلاعلىماث أعاله مدضزت وصحُدت ومخماشُت مع ؾُاؾت حعاعض اإلاصالح اإلاعخمضة مً حمعُت
الخؼىع الصحُت.
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