
 2021سياسات واجراءات االبالغ عن المخالفات 

 التعاريف اوال : 

 مصرف اللتنمية واالستثمار المؤسسة : -

 مجلس االدارة  المجلس : -

كللللللل  ملللللللا للللللللم مصللللللللاة مللللللل  المصلللللللرف كالمسلللللللا ميا واللللللللدا نيا  اصحححححححصاح المصحححححححلصة : -

 والعمالء واي طرف خارجي .

اعضللللللللاء مجلللللللللس االدارة واللجللللللللاا المن ث للللللللة منللللللللم والمسلللللللل وليا  المصححححححححرف : منتسححححححححب  -

 التنفيذييا والموظفيا ) رسميا وع ود ( والمستشاريا .

اي عمليلللللللة ااتيلللللللا  او اسلللللللاد او تلللللللواطي او اكلللللللرا  او سللللللللو   يلللللللر  لللللللانوني  المخالفحححححححة : -

او سللللللللوء تصللللللللرف او سللللللللوء ادارة ماليللللللللة او تجللللللللاو ا  مااسلللللللل ية او وجللللللللود تضللللللللار  

تصلللللللرف خلللللللاطيء او ممارسلللللللا   يلللللللر نظاميلللللللة او  يلللللللر اخال يلللللللة الللللللي المصلللللللال  او اي 

او  يللللللر ذللللللل  مللللللا انتلاكللللللا  لالنظمللللللة والتعليمللللللا  السللللللارية او التسللللللتر عللللللل  اي ممللللللا 

 س ق .

 الشخص الذي ي وم  اال الغ عا المخالفة . المبلغ : -

 الشخص الذي ي وم  تل ي ال الغ . مسؤول البالغات : -

 ادارة االلتللللللللل امالجللللللللللة المسللللللللل ولة التلللللللللي تت للللللللل  الللللللللل   وصححححححححح ا معالجحححححححححة المخالفحححححححححات : -

 اي تل ي ال ال ا  الصادرة ما الم لغ . و ي الجلة المخولة )االمتثا (

 

 ثانياً : االطار العام 

تعت لللللللر سياسلللللللة واجلللللللراءا  اال لللللللالغ علللللللا المخالفلللللللا  مرجللللللل  معتملللللللد لتاديلللللللد اطلللللللر سياسلللللللة 

ا   ال للللللا  المخالفللللللا  التللللللي يجلللللل  االلتلللللل ام  لللللللا كاللللللد ادنلللللل  اللللللي اسللللللت   الموصلللللل مصللللللرف 

 ومعالجتلا .

 

 ثالثاً :اله ف

تعللللللد سياسللللللة اال للللللالغ عللللللا المخالفللللللا  عنصللللللرا ر يسللللللا اللللللي امايللللللة ن ا تلللللللا وتتطللللللل   -1

الللللللدعم الفعللللللا  مللللللا جميلللللل  منتسلللللل يلا واصللللللاا  المصلللللللاة الللللللذيا يتعلللللليا عللللللليلم الت ليللللللغ 

عللللللا ايللللللة و للللللا   يشللللللت م اللللللي انطوا لللللللا عللللللل  مخالفللللللة . ويجلللللل  ايضللللللا عللللللل  مللللللوظفي 

واصللللللاا  المصلللللللاة التعللللللاوا اللللللي عمليللللللا  التا يللللللق اللللللي  للللللذ  الو للللللا   واا المصللللللرف 

ت للللللوم  تشللللللجيعلم عللللللل  التعللللللاوا التللللللام مللللللا خللللللال  ايجللللللاد  ي للللللة ذا  موثو يللللللة وامايللللللة 

  صوى للم .



تللللللدف  لللللذ  السياسلللللة الللللل  تاديلللللد الالللللد االدنللللل  للضلللللوا ط الال ملللللة السلللللت  ا  ال ال لللللا   -2

واصللللللاا  المصلللللللاة الت ليللللللغ ومعالجتلللللللا ليكللللللوا مللللللا السللللللل  عللللللل  مللللللوظفي المصللللللرف 

 عا المخالفا  دوا اا يترت  عل  تصرالم عل  اثر سل ي.

ت لللللللديم ضلللللللماا  لللللللاا جميللللللل  االاصلللللللااا  سللللللليتم التعامللللللل  معللللللللا علللللللل  مامللللللل  الجلللللللد    -3

وتعامللللللل   سلللللللرية تاملللللللة وتلللللللدار دوا خلللللللوف ملللللللا االذى علللللللل  الم للللللللغ  لللللللاي شلللللللك  ملللللللا 

 االشكا  .

ا للللللة والشللللللعور  المسلللللل ولية لللللللدى المسللللللاعدة اللللللي تع يلللللل  وتطللللللوير ث االلللللة المسللللللا لة والن  -4

 كااة موظفي المصرف .

 تواير اجراءا  واضاة لال الغ عا  ذ  المخالفا  ومعالجتلا . -5

تللللللللواير وسلللللللليلة سللللللللرية للمللللللللوظفيا واصللللللللاا  المصللللللللال  ل للللللللر  اال للللللللالغ عللللللللا اي  -6

 مخالفة.

الو ايلللللة ملللللا سلللللوء السللللللو  وردعلللللم  شلللللك  اسلللللت ا ي منملللللا  لللللد يللللل ثر علللللل  االداء الملللللالي  -7

 لمصرف .ويضر  سمعة ا

 رابعاً : الغرض

السللللللعي اللللللل  خلللللللق  نللللللوا  اتصللللللا  امنللللللة  لللللليا الم لللللللغ وواللللللدة معالجللللللة المخالفللللللا  السللللللت  ا  

ومعالجللللللللة ال ال للللللللا  عللللللللا اي انتلاكللللللللا  ارتك لللللللل  او ترتكلللللللل  او عللللللللل  وشلللللللل  اا ترتكلللللللل  

  لللللللر  مكااالللللللة االاتيلللللللا  واالخلللللللتالس و ضلللللللايا الفسلللللللاد والسللللللللو   يلللللللر ال لللللللانوني او  يلللللللر 

ملنلللللللي  تلللللللم او سلللللللوف يلللللللتم ملللللللا   للللللل  الملللللللوظفيا او االدارة التنفيذيلللللللة او االخال لللللللي او  يلللللللر ال

اعضللللللاء مجلللللللس االدارة و يللللللر م مللللللا مللللللوظفي المصللللللرف واصللللللاا  المصلللللللاة . كمللللللا نتو لللللل  

مللللللا جميلللللل  المعنيلللللليا  لللللللذ  السياسللللللة الماااظللللللة عللللللل  معللللللايير عاليللللللة مللللللا السلللللللو  واالخللللللال  

اي مخالفللللللا  ال تر لللللل  اللللللل   للللللذ   الملنيللللللة وا للللللا ل واعللللللد السلللللللو  المت عللللللة لللللللدينا واال للللللالغ عللللللا

الم لللللادا االساسلللللية والللللللدف ملللللا  لللللذ  السياسلللللة  لللللو التاكلللللد ملللللا اا الملللللوظفيا وكللللل  االشلللللخاص 

المعنللللللليا للللللللديلم الث لللللللة والطمانينلللللللة الثلللللللارة اي مسلللللللا   ذا  ا ميلللللللة ا ي يلللللللة دوا الخلللللللوف ملللللللا 

ذ المسلللللل وليا او مللللللا االنت للللللام مللللللنلم الا للللللا   عللللللل  اسللللللاس اا اي مسللللللا    للللللد يثيرونلللللللا سللللللتاخ

 عل  مام  الجد واا يتم التا يق ايلا عل  ناو مناس  و صفة سرية .

 خامسا : النطا  

) االدارة التنفيذيلللللللللة وك لللللللللار الملللللللللديريا تط لللللللللق  لللللللللذ  السياسلللللللللة علللللللللل  ملللللللللوظفي المصلللللللللرف 

ا  المصللللللللاة الللللللي جميللللللل  صلللللللاواوالملللللللوظفيا اللللللللدا ميا والع لللللللود والمستشلللللللارييا الخلللللللارجييا ( 

وكمللللللا االجللللللراءا  المتخللللللذة لمعالجللللللة  للللللالغ عللللللا مخالفللللللة او سللللللوء تصللللللرف داخلللللل  المصللللللرف  

 يلي :

اللللللي مجللللللا   الموصلللللل يتللللللولل  مجلللللللس االدارة المسلللللل ولية العامللللللة عللللللا سياسللللللة مصللللللرف  -

( اللللللللذي تلللللللم تعينلللللللم   االمتثلللللللا لكنلللللللم يفلللللللو  ) اال لللللللالغ علللللللا المخالفلللللللا  او الفسلللللللاد   



مسلللللل ولية االشللللللراف عليلللللللا وتنفيللللللذ ا  صللللللفة يوميللللللة اللللللل  الموظللللللف المخللللللتص  للللللاال الغ 

للللللللذ  المسلللللل ولية   كملللللللا ي لللللل  عللللللل  علللللللاتق لجنللللللة التلللللللد يق عللللللا المخالفللللللا  خصيصلللللللا 

مسلللللللل ولية مرا  للللللللة ومراجعللللللللة تط يللللللللق  للللللللذ  السياسللللللللة  واي توصلللللللليا  للت ييللللللللر اللللللللي 

 المصرف تاتي  عد التا يق اي الشكوى  موج   ذ  السياسة  .

ت لللللر جميللللل  الملللللوظفيا مسللللل ولوا علللللا انجلللللاد  لللللذ  السياسلللللة ويجللللل  علللللليلم التاكلللللد ملللللا يع -

 اتخاذ خطوا  للكشف عا اي مخالفة او سوء تصرف  د يص  ال  عمللم .

 

اللللللو  مضللللللموا او تط يللللللق  للللللذ  السياسللللللة ايجلللللل  # اذا كانلللللل   ناللللللل  اي استفسللللللارا  او اسلللللل لة 

اد والللللللرد عللللللا االستفسللللللارا  االتصللللللا   للللللالموظف المخللللللتص  للللللاال الغ عللللللا المخالفللللللا  لاليضلللللل

 الال مة .

 

 سا ساً: معايير عامة 

تالللللللل   للللللللذ  السياسللللللللة واالجللللللللراءا  مالللللللل  اي سياسللللللللة مماثلللللللللة صللللللللدر  او اعتمللللللللد   -

  تاريخ سا ق .

يتوجلللللللل  رالللللللل  ت ريللللللللر دوري اللللللللل  مجلللللللللس االدارة ولجنللللللللة التللللللللد يق اللللللللي المصللللللللرف  -

اتخاذ للللللا اتجللللللا  تللللللل   ال ال للللللا  والاللللللاال  التللللللي تللللللم اسللللللت  اللا واالجللللللراءا  التللللللي تللللللم 

 ال ال ا .

اا  لللللللللذ  السياسللللللللللة واالجللللللللللراءا  تشللللللللللج  وتاللللللللل  مللللللللللوظفي المصللللللللللرف واصللللللللللاا   -

المصللللللللاة علللللللل  الت ليلللللللغ علللللللا اي مخالفلللللللة داخللللللل  المصلللللللرف او خارجللللللللا الللللللي نطلللللللا  

 عمللا .

تضللللللما  للللللذ  السياسللللللة واالجللللللراءا  تللللللواير الامايللللللة لم للللللدمي ال ال للللللا  مللللللا اي اجللللللراء  -

 انت امي ضد الم لغ .

لتللللللردد اللللللي اال للللللالغ عللللللا اي مخالفللللللة كللللللوا اا الم لللللللغ  يللللللر متاكللللللد مللللللا يتوجلللللل  عللللللدم ا -

 صاة ال الغ   واذا ما كاا يمكا اث ا   ذا ال الغ او االدعاء ام ال .

يجلللللل  عللللللل  جميلللللل  مللللللوظفي المصللللللرف واصللللللاا  المصلللللللاة االمتنللللللا  عللللللا الشللللللا عا   -

ة والسللللللو   يلللللر المسللللل و  الللللي االدعا لللللا  الكاذ لللللة   واذا كلللللاا  لللللذا االدعلللللاء  اسلللللا نيللللل

ولكللللا لمللللم يللللتم تاكييللللد  للللذا االدعللللاء اللللي التا يللللق الللللا يللللتم اتخللللاذا اي اجللللراء ضللللد م للللدم 

 ال الغ .

 

 



 سابعاً: صاالت االبالغ عن االنشطة المخالفة 

جميللللللل  الملللللللوظفيا واصلللللللاا  المصللللللللاة  لللللللاال الغ علللللللا ملللللللا  لللللللد  الموصللللللل ياللللللل  مصلللللللرف 

يللللللل  ال للللللليم   يرشلللللللد ا الللللللل  تصلللللللاي  الخطلللللللا او االجلللللللراء او الكشلللللللف علللللللا المخالفلللللللا  او تع 

 -واال الغ يكوا عا االنشطة االتية :

الفسللللللاد المللللللالي واالداري   والمتمثلللللل  اللللللي اسللللللت ال   يللللللر مشللللللرو  للمللللللوارد الماليللللللة او  -

 التنظيم االداري اي المصرف.

مخالفلللللللة االنظملللللللة والللللللللوا   والتعليملللللللا  والسياسلللللللا  واج لللللللة االت لللللللا  الصلللللللادرة علللللللا  -

 الجلا  الر ا ية والنظامية .

للللللللق  ال ي لللللللة والصلللللللاة والسلللللللالمة داخللللللل  المصلللللللرف   وتشلللللللم  اي سللللللللو  مخالفلللللللا  تتع -

 سل ي ما شأنم الاا  الضرر  ال ي ة او مكاا العم  او تلديد لسالمة الموظفيا .

 التصراا   ير الال  ة المخالفة للنظام العام واالدا  والعادا  . -

 سوء االستخدام لممتلكا  المصرف او اصوللا . -

اتخلللللاذ  لللللرار  لللللد يكلللللوا ضلللللد مصللللللاة المصلللللرف ملللللا   للللل   اسلللللا ة اسلللللتخدام السللللللطة او -

 موظفيلا .

تمريللللللللر عمليللللللللا   يللللللللر نظاميللللللللة العمللللللللا  المصللللللللرف او التاايلللللللل  عللللللللل  االنظمللللللللة او  -

 التستر عل  اخطاء نظامية  .

 عند وجود تضار  اي المصال  اي اي ما االعما  التي ي وم  لا المصرف . -

المصللللللرف لموظفيللللللم كعمليللللللا  عنللللللد سللللللوء اسللللللتخدام الصللللللالايا  الممنواللللللة مللللللا   لللللل   -

 ت اد  االر ام السرية و ير ا .

 الاصو  عل  مناا  او مكاا ا   ير مستا ة . -

 االاصاد عا معلوما  سرية  طري ة  ير نظامية . -

االخفلللللللاء  سلللللللوء النيلللللللة او اال ملللللللا  الم صلللللللود او اتلللللللالف الوثلللللللا ق الرسلللللللمية او التسلللللللتر  -

 عا الت ارير المالية االاتيالية .

 الجسيم الذي  د يترت  عليم االضرار  المصرف .اال ما   -

 التستر عل  اي ما المخالفا  الواردة اعال  . -

 

 ثامناً : وسائل االبالغ وقنواتها 

يمكلللللللللا لجميللللللللل  ملللللللللوظفي المصلللللللللرف واصلللللللللاا  المصللللللللللاة اال لللللللللالغ علللللللللا اي مخالفلللللللللة او 

  -ية :االستفسار عا ما اذا كاا تصرف ما يمث  مخالفة   وذل  ما خال  ال نوا  التال

 07724004100 اتف م اشر  -



 اال للللللللللالغ عللللللللللا المخالفللللللللللا  \ الموصلللللللللل المو لللللللللل  االلكترونللللللللللي الخللللللللللاص  مصللللللللللرف  -

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

 ال ريد االلكتروني ) خاص ا ط  اال ال ا  ( . -

 التزامات المبلغ عن المخالفة  -تاسعا:

 -ين  ي عل  الم لغ عا اي مخالفة مراة التالي :

ذللللللل   تجنلللللل  اال ال للللللا  والملللللل اعم  يللللللر المسللللللتندة تاللللللري المصللللللدا ية اللللللي اال للللللالغ و -

 عل  اساس ا ي ي   اال الغ مت  ما توار لديم معطيا  اشت ا  ا ي ية ومع ولة .

تجنلللللل  ال ال للللللا  الكيديللللللة ل للللللر  تشللللللوية سللللللمعة االخللللللريا او االي للللللا   لللللللم او االنت للللللام  -

 او  ع ة الث ة اي المصرف او موظفيلا او اصاا  المصلاة .

الواج لللللة  تالللللري الد لللللة الللللي اال لللللالغ وايضلللللاد كاالللللة التفاصلللللي  ذا  العال لللللة  لللللذ  العنايلللللة  -

 للللال الغ التللللي مللللا شللللأنلا االرشللللاد اللللل  االللللة المخالفللللة واراللللا  كلللل  مللللا مللللا شللللأنم اعطللللاء 

 تفاصي  وادلة عا المخالفة و ما يتفق م  ط يعة المخالفة.

 سرعة اال الغ عا المخالفة اي ا ر  ارصة ممكنة . -

 الغ لتا يق الصال  العام للمصرف .السرية التامة لل  -

تامللللللل  مسللللللل وليا  االدعا لللللللا  الكيديلللللللة التلللللللي تللللللل دي الللللللل  تشلللللللويم سلللللللمعة او الالللللللا   -

 الضرر  المصرف او اد موظفيلا او اصاا  المصلاة .

 

 عاشرا: التزامات المصرف عن  تلق  البالغ 

 التي : االدارة االلت ام يلت م مصرانا ما خال  وادة معالجة المخالفا  التا عة 

التعاملللللل  ملللللل  اي  للللللالغ  الجديللللللة الال مللللللة ململلللللا كانلللللل  ط يعللللللة اللللللل الغ او ل تللللللم او كفايللللللة  -

 معلوماتم او اجم تاثير  وا ميتم .

 اتخاذ كااة االجراءا  التي ما شأنلا اماية الم لغ وعدم االضرار  م . -

اا ايفلللللادة الم للللللغ عنلللللد اسلللللتالم الللللل الغ   االلللللة الللللل الغ   وملللللا تلللللم التوصللللل  اليلللللم ملللللا  لللللرار  -

 امكا ذل  .

 اتخاذ االجراءا  التصاياية للمخالفة اي اا  ث وتلا . -

 مراعاة مصلاة موظفي المصرف واصاا  المصلاة . -

ااالللللللة اال ال للللللا  اللللللل  الجلللللللة المختصللللللة اللللللي اعمللللللا  الضلللللل ط والتا يللللللق سللللللواء كللللللاا  -

 داخ  المصرف او خارجم .

تسلللللللجيال  والوثللللللا ق ذا  العال لللللللة  لللللللا مللللللا ال ال للللللا   افلللللللظيراعللللللي المصللللللرف مللللللدة  -

وا لللللا لالنظملللللة والتعليملللللا  و الللللد ادنللللل  ملللللدة عشلللللر سلللللنوا  ملللللا تلللللاريخ الللللدو  اال لللللالغ 

. 



 اعداد ت ارير خاصة  ال ال ا  وطر  معالجتلا . -

التعاملللللل  ملللللل  ال ال للللللا  الللللللواردة  موجلللللل  تعليمللللللا  داخليللللللة تضللللللما معالجللللللة موضللللللوعية  -

وتصلللللللاعدية ورسلللللللم خطلللللللة اجلللللللراءا  تصلللللللاياية . واا يلللللللتم تصلللللللنيف الللللللل الغ اسللللللل  

   المعالجة لك   الغ  ما يتناس  م  الليك  االداري للمصرف .نو

 

 اص  عشر : التزامات عامة لصماية الشخص المبلغ عن المخالفة 

يلتلللللل م المصللللللرف  امايللللللة م للللللدمي ال ال للللللا   يللللللر الكيديللللللة مللللللا اي اجللللللراء انت للللللامي  للللللد  -

 يصدر ما موظفي المصرف ضد الم لغ .

و ويتلللللم وللللللم يلللللتمكا المصلللللرف ملللللا تاديلللللد االسلللللم ال يالللللق للم للللللغ اللللللذي للللللم يلللللذكر اسلللللمم  -

 واللوية الخاصة  م  المطال ة  الاماية التي ت طيلا  ذ  السياسا  واالجراءا  .

يلتلللللل م المصللللللرف  عللللللدم االاصللللللاد عللللللا ايللللللة معلومللللللا   شللللللأا الشللللللخص الم لللللللغ عللللللا  -

المخالفللللللللة   ويسللللللللتثن  مللللللللا ذللللللللل  الجلللللللللا  المختصللللللللة ) جلللللللللا  التا يللللللللق والجلللللللللا  

 ال ضا ية (.

 

 ى عشر : مراصل معالجة البالغات :اثن

يللللللتم دراسللللللة ال ا للللللا  واتخللللللاذ االجللللللراء المناسلللللل  وذللللللل  خللللللال  سلللللل عة ايللللللام عملللللل  وايمللللللا يلللللللي 

 اجراءا  العم  التفصيلية الواج  ات اعلا اي ما يخص معالجة ال ال ا :

 است  ا  ال الغ : -

يللللل  خلللللال  يلللللوم عمللللل  سلللللوف يلللللتم ت ويلللللد الم للللللغ  اشلللللعار اسلللللتالم الللللل الغ ذو الصللللللة  ا

ياتلللللوي االشلللللعار علللللل  ر لللللم مرجعلللللي خلللللاص  كللللل   لللللالغ وذلللللل   اسللللل  ال نلللللاة التلللللي تلللللم 

 را  ال الغ ما خالللا.

 ت ييم م د ي : -

خللللللال  يللللللوميا عملللللل  سللللللوف ت للللللوم واللللللدة معالجللللللة المخالفللللللا   دراسللللللة اللللللل الغ ووضلللللل  

ت يلللللليم م للللللد ي اللللللو  اللللللل الغ  وذللللللل   عللللللد االطللللللال  عللللللل  ماتللللللوى اللللللل الغ والمسللللللتندا  

غ اا وجللللللد  ومنا شللللللة اللللللل الغ ملللللل  الم لللللللغ )اللللللي اللللللا  كللللللاا اسللللللم الداعمللللللة لللللللذل  اللللللل ال

 الم لغ معروف لدى وادة معالجة المخالفا (.

 تاديد خطة التا ق : -

خلللللال  يلللللوميا عمللللل  سلللللوف ت لللللوم والللللدة معالجلللللة المخالفلللللا   لللللالنظر  صلللللاة الللللل الغ علللللا 

المخالفلللللللة  والللللللي الللللللا  ث لللللللو  صلللللللاة الللللللل الغ سلللللللوف ت لللللللوم الوالللللللدة  وضللللللل  خطلللللللة 

 التااذ الال م.تصاياية واجرا ية 

 توثيق الماتويا  الداعمة ا رار المعالجة : -



سللللللوف ت للللللوم واللللللدة مالعجللللللة المخالفللللللا   تللللللدويا وتوثيللللللق جميلللللل  الماتويللللللا  وال للللللرارا  

 التي سا م  اي اتخاذ ال رار اي شأا ال الغ ذو الصلة.

 ال رار المتخذ للمعالجة : -

الللللللل الغ واالجلللللللراء خلللللللال  يلللللللوميا عمللللللل  سلللللللوف يلللللللتم اعتملللللللاد ال لللللللرار المتخلللللللذ  شلللللللأا 

 التصاياي الواج  ات اعم.

 متا عة تنفيذ ال رار : -

يتوجلللللل  عللللللل  واللللللدة معالجللللللة المخالفللللللا  متا عللللللة ال للللللرار واالجللللللراء التصللللللاياي وذللللللل  

 شلللللك  شللللللري للتأكلللللد ملللللا علللللدم تكلللللرار اي مخالفلللللة مشلللللا لة للمخالفلللللة التلللللي تلللللم راعللللللا 

 ما خال  ال ال ا  السا  ة.

 افظ السجال  : -

 دة عشر سنوا  عل  اال   وذل  ما تاريخ را  ال الغ.تافظ السجال  لم

 

 

 ثالثة عشر : االشراف واالعتما  :

اا ادارة االلتلللللل ام  للللللي االدراة المعنيللللللة والمسلللللل ولة عللللللا االشللللللراف عللللللا تط يللللللق مللللللا جللللللاء اللللللي 

 لللللللذ  السياسلللللللة واالجلللللللراءا  واا ادارة االلتللللللل ام  لللللللي الجللللللللة المسللللللل ولة علللللللا مراجعلللللللة  لللللللذ  

الجلللللللة المناطللللللة  تعللللللدي  السياسللللللة اا تطللللللل  االمللللللر لللللللذل  واسلللللل   السياسللللللة واالجللللللراءا  و للللللي

 ما ترا  ادارة االلت ام.

 

 اربعة عشر : تاريخ النفاذ والمراجعة :

ياسلللللة مشلللللا لة سللللل ق اعتماد لللللا  ويلللللتم العمللللل   للللللذ  تاللللل   لللللذ  السياسلللللة واالجلللللراءا  ماللللل  اي س

  مراجعتللللللللا السياسللللللة  نفللللللاذ م اشللللللر مللللللا تللللللاريخ اعتملللللللاد السياسللللللة مللللللا مجلللللللس االدارة ويجلللللل

  شك  سنوي.

 


