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 متهيد -1

 

عد  ما ي وم ب  ” جمعية البر بالمدينة المنورة ”تحترم   1-1
ا
خصوويووية  شخ ٍويعم  عمش لصوواوتَاد  م

ترى عي المصوووووووواوة ال وووووووويصووووووووية من تصوووووووورجا م خاراا ملار العمش لتم من ا إمامَاد مج عية او معية 

د ع  مالي ٍ عيةوووووومةم اجإما يةم
د بصووووووورةم ةلمن  عمش لصوووووواوتَا عمنارا ممار ووووووٍة عجخ د ع  غير اد قد تإداخش 

د مع موضو يإٍ    مع  معارض في المصاوة مباشرةم ع  غيٍر مباشرةم
 
 .د ع   جئٍ  لل معية مما قْد ينةأ

ؤمن 1-2
 
ِا ووووٍة  العمووووش او مووووا ٍي  العنووووايووووٍة  المبوووواةرٍة  ت او معيووووة ب يمَووووا  مبوووواةِ ووووا المإم وووووٍة في الي

 اإلنجاٍزد  تأمي  ويا وة معارض المصاوة الصاةرة  ن او معيةل لإعز ز توا ال يو  امايا اد  كلا 

ر المصوووووولتة ال وووووويصووووووية ع  العائويةد ع  المَنية حجخ ٍوووووويعم  عمش لصوووووواوة او معي
خ
 ةلإفاةج عي تؤم

صووووشا من خلك توا المصووووواوة  لى م ا ووووو م  لى ا وووووا   حخ
ا
 لى عةار  اجبات  تجاه او معيةد ع  عي يإ

 .او معية

 نطاق وأهداف السياسة -2

 دم اإلخلك بما جار في التةووورتعا   ال وانيي المعموك   ا في الممواة العر ية ال ووووعوةية  مع 2-1 

و
 
 المؤ وووو ووووا  اح وية  جئحإ  الإنفياليةد  اللئحة معارض المصوووواوةد  ناام او معيا   التي تحا

 عي تحشة محوَا
ا
 لَاد ة ي

ً
 .اح ا ية لل معيةد تأمي  اله ال يا ة ا إاماج

مبق 2-2
 
 اله ال ووووويا ووووة  لى  ش ٍووووويع  عمش لصوووواوة او معيةد  تةووووومش كلا ع  وووووار او معية  ت

إلةارةد  مديرج او معية العمومية  ع  وووووار مجوم اإلةارةد  ع  وووووار الل اي المنل  ة من مجوم ا

 .الإنفياليييد  جميع موظفي ا  مإمو ي ا

معارض المصاوةد ما يإعوق باحٍياص عنف َو المالكور ن في الف رة ال اب ة  مصاوة   ةمش 2-3

عج ٍوويع رخر تاوي لَو  لقة ٍوويصووية   ود  تةوومش  ؤجر الز جةد احبنارد الوالديند احشوو ارد 

 .ع  غير و من عجراة العائوة

عوود   2-4
 
 من الومووائق التي تر   او معيووة بوواحٍوووووووووووويوواص العوووامويي  م

 
 ج يإجزع

ً
 وواله ال وووووووووووويووا وووووووووووووة جزرا

 .لصاوتَا  وار  انت توا الومائق قرارا  معييي ع    وة  مش

من 2-5  وخ
 
 تناو معارض  ت

ً
او معية الع وة التي تبرمَا مع ا تةار ي ا اويارجييي ع  غير ود نصويا

 .المصاوة بما يإفق مع عا ام  اله ال يا ة



 

 

 اله ال ووويا وووة ميى اماية او معية   ووومعا ا  من  عمش لصووواوتَا من عج عشووو اك معارض  ت دف 2-6

 .المصاوة ال وبية التي قد تنةأ ب ل   دم اإلجصاح

يات وصئئئئئئئلسيات ارة ااإلارر وااإلارر ال اخليصةة اياصئئئئئئئة  سئئئئئئئياسئئئئئئئة   مسئئئئئئئ  ل -3

 تاظيم تعارض املصاحل

 .معارض المصاوة عاد اجخإصايا  الرئت ة مل وم اإلةارة مةارة 3-1

و وووووانوووووو  المنل  ووووووة من امل وم لونار في  لومجوم تاو ن و ووووواي محوووووودةة ا  ت وي  ااوووووود يجوز  3-2

الم ووووووووووووائوش التي من املتإموش عي تنموج  لى معوارض مصوووووووووووواوة مع مرا واة مإموبا  ا ووووووووووووإ للية توا 

 .الل اي

ياوي ال وووووووووووويع في اووووالووووة معووووارض مصوووووووووووووواوة مج اكا قرر مجوم مةارة او معيووووة جيمووووا ي ع  ج  3-3

الإنفيوووالييي في او معيوووة عي اوتوووالوووة  معوووامل  او معيوووة مع ال ير ع  معوووامل  ع  وووووووووووووار امل وم  كبوووار 

تن ووج  لى معارض مصواوةد  تاوي يولاية ال رار مع الم ؤ ك الإنفيالج ب صوص بامي موظفي 

 .او معية

 ل ووووومإ  الإ دير ة عي ي رر  يجوز  3-4
ً
ر من اج فا –بةووووأي  ش االة  لى ادة  –مل وم اإلةارة  ج ا

 من ايي آلخر في  وووياش يةوووالا  ال ووويع الم ووويولية  ند معارض المصووواوة الالج قد ينةوووأ  رضووو
ً
ا

 قرارات  المعإاةةد ع  الالج قد ينةوووأ في  وووياش  مو  مع او معيةد  ووووار ما يإعوق بمصووواوة مالية ع  

اجق مع مصاوة او معية  .بمصاوة معي    ن ال يام بواجب  في الإصرف  لى عكمش  ج  بما يإو

ِم يووووووووواا  المصووووووووولتة المإعارضوووووووووة ي رر مجوم اإلةارة عي اوتالة معارض مصووووووووواو  ندما 3-5 ةد يوت

 .بإصتيح  ضع    جميع اإلجرارا  التي ي رر ا مجوم اإلةارة  إتباع اججرارا  المنامة لاللا

مةارة او معية يوووووووولاية مي اع او زارا   لى م الفي  اله ال وووووووويا ووووووووةد  رجع ال  ووووووووايا  مل وم 3-6

ِام جميع ك ج العلقة   ا او نائية  اوت وقية لوممالبة باحضرار التي قد تنجو  ن  دم  .الت

اإلةارة  و امليوك في تف وووووووير عا ام  اله ال ووووووويا وووووووة  لى عي ج يإعارض كلا مع اجنامة  مجوم 3-7

 .ال ار ة  اللئحة اح ا ية لل معية  عنامة او َا  المةرجة

مجوم اإلةارة  وواله ال وووووووووووويووا ووووووووووووةد   بوا جميع موظفي او معيووة  تاوي نوواجووالة من تووار     عإموود 3-8

 .اإلبلغ

مجوم اإلةارة الإوووأكووود من تنفيوووال  ووواله ال وووووووووووويوووا وووووووووووووة  العمووش بموج  ووا  إجرار الإعوووديل   يإويى 3-9 

 .اللزمة  وي ا



 

 

 

 ساالت تعارض املصاحل -4 

 عني  جوة مصوولتةم ل وويع  عمش لصوواوة او معية في عج يةوواس يإعوق  وووار بةوو ش مباشوور  ج  4-1

ع  غير مباشووووووور باو معيةد قيام معارض في المصووووووواوة بيي المرجيي   لان قد ينةوووووووأ معارض المصووووووواوة 

د ع  ي وم بإصوووووورف لمصوووووولتة 
ً
د ع  يإ ال قرارا

ً
 ندما يمو  ممن  عمش لصوووووواوة او معية عي يبدج رعيا

ا مصوووووووووووولتووة تإعوق بةوووووووووووو ووش مبوواشوووووووووووور ع  غير مبوواشوووووووووووور بووالرعج او معيووةد    تاوي لووديوو  في نفم الوقووت ممووة

ِام تجواه لرف رخر  المموو  منو  مبودا،هد ع  بوالإصوووووووووووورف المموو  منو  ات وواكهد ع  عي ياوي لوديو  الت

غير او معية يإعوق   الا الرعج ع  ال رار ع  الإصوووورف  مك تنموج ااج  معارض المصوووواوة  لى انا ا م 

 .د  إ ارةم ج إعماك ال  ةد  تح يقم لم ا   ٍيصيةد  ز ز ةم لووجر لل معيةلو ر ة

اق  مج عن ا بال ر رة ج م مى جميع   اله 4-2 ال يا ة ت ع ام وة لمعايير  ووكية لعدة من المو

اق  احخرى املتإمش اد ث اد   إحإو  لى  ش من  عمش لصووووووواوة او معية الإصووووووورف من تو ار  المو

عنف ووووَو بصووووورة تإماذووووسي مع  اله ال وووويا ووووةد  تجن  ما قد يبد  عن   وووووو  ي ال   اله ال وووويا ووووة 

 : لى ااج  الإعارض ما يلي من اجم وة 

   في االة عي   ووووو مجوم اإلةارة ع    ووووو عج و نة من و ان  ع 
ً
ينةووووأ معارض المصوووواوة م ل

 في ع  ل  يوة بأج يةاسد ع  ل  مصلتة ٍيصية ع  مصلتة 
ً
عج من موظفي او معية مةار ا

و ية وضوووووتنايمية ع  مَنية في عج  مش ع  يةوووواس قد يؤمر بةوووو ش مباشوووور ع  غير مباشوووور  لى م

 .قرارا  كلا الع و ع  الموظ  ع   لى قدرات  في تأةية  اجبات   م يوليات  تجاه او معية

  في االة عي   ووووووو مجوم اإلةارة ع  عاد كبار الإنفيالييي 
ً
ينةووووووأ الإعارض في المصوووووواوة عي ووووووا

يإو ى ع  يحصووش  لى م ا وو  ٍوويصووية من عج لرف رخر  وووار  اي كلا بمر  ة مباشوورة ع  

 من موقعة  مةاركإ  في مةارة شؤ ي او معيةغير مباشرة 
ً
 .م إفيدا

   قد ينةوووأ الإعارض في المصووواوة من خلك اج وووإفاةة الماةية من خلك الدخوك في معامل

 .ماةية بالبيع ع  الةرار ع  الإأجير لل معية

 عاي وا قد ينةأ الإعارض في المصاوة من خلك معييي احبنار ع  احقر ار في الوظائ  ع  توقي 

   وة معَو

 



 

 

  من مادى يوووووووور معارض المصووووووواوة تاوي في ااك ارتباس من  عمش لصووووووواوة او معية في جَة

 .عخرى   اوي بين ا معامل  مع او معية

  الَدايا  اإلكراميا  التي يحصوووووووووووش  وي ا   وووووووووووو مجوم اإلةارة ع  موظ  او معية من عم وة

 .معارض المصاوة

 نةوأة ت دم خدما  ع  م وإ بش خدما  االية من اج وت مار ع  المواية في يةواس تجارج ع  م

 .او معية ا  تبحث  ن الإعامش مع او معية

  ا لل معيةد  التي يموع  وي ا بحاو ا خايوووً
ً
مجةوووار اح ووورار ع  م مار المعووما  التي معإبر مو 

 .الع و ة ع  الوظيفةد  لو بعد ترك  اويدمة

  مع او معيووة   وودف الإووأمير  لى قبوك عاوود احقووار  لَوودايووا من عٍوووووووووووويوواص ع  جَووا  تإعووامووش

 .تصرجا  الع و ع  الموظ  باو معية قد ينإج  ن  معارض المصاوة

  
ا
 ووووووووووووو   وووووووووووو مجوم اإلةارة ع  الموظ  ع  عاد عجراة  ائوإ  من عج جَة لمبالا ع  عشووووووووووويار م

 .كا  قيمة ب ل  معامش توا او َة مع او معية ع   عي ا لوإعامش معَا

 لوإعامش مع او معية بدجع قيمة جواتير مموو ة من الموظ   قيام عج جَة تإعامش ع  م عى

 .ع  عاد عجراة  ائوإ 

  في 
ً
ٍاَرا معارضووووا  ي 

ْ
ا ووووإ دام عيوووووك  ممإو ا  او معية لومصوووولتة ال وووويصووووية من شووووأن  عي

د  ووا ووووووووووووإ لك ع قووا  ة ام او معيووةد ع  موظفي وواد ع  معوودات وواد ع  
ً
 ع  محإمل

ً
المصوووووووووووواوة جعويووا

 معية ع  ع داجَاد ع  م وووووارٍة ا وووووإ داٍم المعووما  المإحصووووووٍة من مناجعَا ل ير مصووووواوة او

خلك  لقٍة ال ووووووويٍع باو معيٍةل لإح يق م ا ووووووو  ٍووووووويصووووووويةد ع   ائويةد ع  مَنيةد ع  عجة 

  مصاوة عخرى 

  



 

 

 االل زامات -5

ِم بالإايي  لى 5-1  : ش من  عمش لصاوة او معية عي يوت

  المعإمدة من او معية  ند اجرتباس باو معيةاإلقرار  لى  يا ة معارض المصاوة 

  ِا وة  الم ووووووووووووؤ ليوة  احموانوة   ودم املتاباة ع  الوا وووووووووووومة ع  ت ديو ِام ب يو العودالوة  الي اجلت

 .مصلتة النفم ع  اآلخر ن  لى مصاوة او معية

  و ع  عج من ع و   عيووودقائ   معارج  من  
ً
 دم اج وووإفاةة بةووو ش غير قانويي ماةيا ع  معنو ا

 خل
ً
 .ك عةار  مو  لصاوة او معية

 تجن  المةاركة في ات اك ال رارا  التي تؤةج لإعارض مصاوة ع  توحي باللا 

 معبية نموكا او معية اوياص باإلجصاح  ن المصاوة  نو ا. 

  اإلجصواح لرئت   المباشر  ن عج االة معارض مصاوة ع  ش  ة معارض مصاوة لارئة  وار

 . انت مالية ع  غير مالية

  ن غيره ممن  عمش لصاوة او معية غ  ن عج االة معارض مصاوة قد تنإج  ن  ع  اإلبل. 

 ت ديو ما ي لت من ار االة معارض المصاوةد في ااك  جوةهد ع  في ااك لو  او معية كلا. 

م طربات اافصاح -6   

 ولوى ع  ووووووووووووووووووار موجوووم اإلةارة  الوم ووووووووووووؤ لويوي الوإونوفويوووووواليويوي  غويور وو مون الومووظفيي  يوإوعويوي 6-1

 المإمو يي الإ يد الإام باإلجصووووووووووواح لل معية  ن اوتاج  الإاليةد اي ما انمبقد  اوتصووووووووووووك 

اج ا ا في  ش االةد اي ما اقإ وووووووت اوتاجةد  ووووووووار انمو   لى معارض جعلي ع  محإمش   لى مو

 :لومصاوة عم ج

  ع  ووووووووووووار مجوم اإلةارة  الم ووووووووووووؤ ك الإنفيوالج  غير و من الموظفيي  المإمو يي يإعيي  لى

اإلجصوووواح  ن عية  ظائ   ةوووو وون اد ع  ارتباس ٍوووويمووووسي لَو مع جمعية ع  مؤ وووو ووووة خارجيةد 

 . وار  انت ةاخش الممواة عم خارجَا

  يإعيي  لى ع  ووووووووووووار مجوم اإلةارة  الم ووووووووووووؤ ك الإنفيوالج  غير و من الموظفيي  المإمو يي

 .جصاح  ن عية اصع مواية لَو في المؤ  ا  الر حيةاإل 

  يإعيي  لى ع  ووووووووووووار مجوم اإلةارة  الم ووووووووووووؤ ك الإنفيوالج  غير و من الموظفيي  المإمو يي

اإلجصووووووووووووواح  ن عيووة  ظيفووة ع  مصوووووووووووولتووة موواليووة ع  اصوووووووووووووة موايووة ت ع عج من عجراة ع وووووووووووور و 



 

 

ا  ع  مؤ وووووووووووو وووووووووووووا  ر حيووة )الوالووداي  الز جووةوالز جووا والز ا  احبنوواروالبنووا م في عيووة جمعيوو

 .تإعامش مع او معية ع  م عى لوإعامش معَا

  يوإوعويوي  ولوى  ووووووش ع  ووووووووووووووووووار موجوووم اإلةارة  الوم ووووووووووووؤ لويوي الوإونوفويووووووالج  غويور وو مون الوموظفيي

اج ا ا  لى عية االة يمان عي تنموج  لى   المإمو يي اإلجصوووواح لل معية  اوتصووووووك  لى مو

لومراجعة  الإ ييو من قبش مجوم معارض محاور في المصووووواوة   ت  وووووع جميع  اله اوتاج  

مةارة او معيوة  ات واك ال رار في كلوا   نود انإ اك الموظ  ميى  ظيفة رئا ووووووووووووية في او معية ع  

ميى  ظيفوة في مةارة عخرى ع  غير كلا من الوظائ  التي ر ما تنموج  لى معارض في المصوووووووووووواوةد 

لقيووووا  العمووووش   يوووواي ر مووووا يإعيي  لى الموظ  م وووواةة معبيووووة نموكا معووووارض المصووووووووووووووواوة  عخ

يوما من م يير الوظيفة  كما ت ع  لى  اتق الرئتم المباشووور لوموظ   33اإلجصووواح في غ ووووي 

 .م ؤ لية الإأكد من قيام الموظ  بإعبية ا إمارة اإلجصاح  لى نحو تام

اج ة او معية  وي ا   عرخض 6-2 الإ صوووووووووير في اإلجصووووووووواح  ن  اله المصووووووووواوة  اوتصووووووووووك  لى مو

يوالج  غيره من الموظفيي  المإمو يي لججرارا  الإأةيلية لب ا لناام العمش الم ووووووووووووؤ ك الإنف

 . الإنمية اججإما ية في الممواة العر ية ال عوةية  اللئحة اح ا ية في او معية

 تقارةر تعارض املصاحل -7

 مةارة الإ مي   او وةة جصاح ع  ار مجوم اإلةارة لدى جميع نماكا م توةع 7-1

 مةارة الإ مي   او وةة جميع نماكا مجصاح موظفي ع  مإمو ي او معية لدى  توةع 7-2

 بوواح موواك  الع وة المبرمووة لصوووووووووووواوة  ي  وودم 7-3
ً
 خووايووووووووووووا

ً
مراجع ا ووووووووووووابووا  او معيووة اويوواراي ت ر را

او معية  التي تنموج  لى مصولتة مباشورة ع  غير مباشورة لع و امل ومد ااك لوٍ  رئتٍم مجوم 

 .مع ت ر ره ال نوج حةار او معية الالج ي دم  لل معية العمومية اإلةارةد     من كلا

صوووووووووودر  4 -7
 
ة  ت و ووووووووووخ عرض  لى مجوم اإلةارة ي     

ً
  وووووووووونو ا

ً
اإلةارة امليولة بالمراجعة الداخوية ت ر را

 لنماكا اإلجصوووووووووووواح 
ً
تفايوووووووووووويش اح ماك ع  الع وة التي انمو   لى مصوووووووووووولتة لموظفي او معية  ج ا

 .الموة ة لدي ا

 ٍ
خ
 ج يإجزع من الومائق التي تر   او معية باحٍوووووووووياص العامويي  ايث مي

ً
عد جزرا

 
 اله ال ووووووووويا وووووووووة م

ِاما  الوارةة   ا  عا امَا  اجلت
ا
 .لصاوتَاد جإن  ج يجوز م الفة

  



 

 

 تعهد وإقرار -8

 _______________________________ _   صفتي_____________________________ عقر  عمعَد عنا 

نار  وي  د   ”البرخ بالمدينة المنورة  بجمعية“بأنني قد الوعت  لى  يا ة معارض المصاوة اوياية 

ِم بموا جي وا  عمعَود بعودم اوتصوووووووووووووك  لى عج م ا وووووووووووو  ع  عر اح ٍوووووووووووويصووووووووووووية بمر  ة  عقر  علت اجق   ع 

 غير مبواشوووووووووووورة ع  
ً
من موقعي كع ووووووووووووو مجوم مةارة ع  موظ  في او معيوة   عدم  مبواشوووووووووووورة م ووووووووووووإفيودا

دام عج معووما  ت ع او معية ع  عيوووووووووولَا ع  موارة ا حغرايوووووووووسي ال ووووووووويصوووووووووية ع  عقار ي ع  ا وووووووووإ 

 .عيدقائي ع  ا إ للَا حج منفعة عخرى 

 ..…………………………………………… الإوقيع

  و……و…  و………   الإار   

اجق   م……و…  و………   المو

 

  



 

 

 في عٍجخ جمعية ع  مؤ  ة ر حية تإعامش 
ً
 مالية

ً
 مع او معية؟ ش تموا عجة مصلتة

 ◊ج                       ◊ يعو                  
 

 في عٍجخ جمعية ع  مؤ ووووووووووو وووووووووووة ر حية تإعامش مع 
ً
 مالية

ً
 ش يموا عج  جرةم من عجراة  ائوإا عجة مصووووووووووولتة

 او معية؟

 ◊ج                       ◊يعو                   
 

ال وووووووووووواب وةد جوأنو  يج   ويا اإلجصوووووووووووواح  ن الإفايوووووووووووويش في اوالوة اإلجوابوة بنعو  لى عج من اح وووووووووووويووة 

 ع ماك تجار ة من قبوا ع  من قبش عجمخ 
اويايوووووة بإموا عٍجخ  مش تجارج ع   جوة مصووووولتة مالية في عٍجخ

 من عجراة  ائوإا 

 

ا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 النةاس

نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 

 النةاس

الموووووودج

 نة

رقووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

السووووو ش 

ع  

رخصووووووووووووة 

 العمش

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش  تار   اإليدار الميلةج تار   اإليدار اله رج 

اصووووووووووووووووووووت 

 ووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووى 

اجووووو وووووووة  مووووو

 او معية؟

 ش ترتب  

الةووووووووووووووركوووووووة 

بوووووووووعووووووووولقوووووووووة 

 ووووموووووووش مووووع 

 او معية؟

المصووولتة 

الووووووموووووووالوووووويوووووووة 

 اإلجمالية

 )%م

 ال نة الةَر اليوم ال نة الةَر اليوم

             

 

  ش تإ ود منصووب 
ً
)م ش منصووو    ووو في مجوم مةارة ع  و نة ع  عج جَة عخرىم ع  مةوووار  في ع ماك  ا

ٍ جَة عخرى غير او معية
 ع  عيةمة ع  لديا   و ة لدى عجخ

 ◊ج                       ◊يعو                   
 

  وش يإ وود عج من عجراة ع وووووووووووورتوا )الوالدايوالز جةوالز جا والز اواحبنار  البنا م منصووووووووووووب
ً
 )م ش ا

منصوووووووووووو    ووووووووووووو في مجوم مةارة ع  و نوة ع  عج جَوة عخرىم ع   ةووووووووووووار  في ع مواك ع  عيةووووووووووووموة ع  لودي  

ٍ جَة عخرى غير او معية؟
   و ة في عجخ

 ◊ج                       ◊يعو                   
 

 في اوالوة اإلجوابوة بنعو  لى عج من اح وووووووووووويووة ال وووووووووووواب وةد جوأنو  يج   ويا اإلجصوووووووووووواح  ن الإفايوووووووووووويش

اويايوووة بةوووو ش عج منصوووو    و ع  المةوووواركة في عٍجخ ع ماك خارجية )مع شوووور ار او معيةد اوتاومة ع  

 ال ماع اوياصم من قبوا ع  من قبش عجمخ من عجراة  ائوإا 

 

 

 

 



 

 

 

 ا و او َة
نوع 

 او َة

المدين

 ة

 ش ترتب  

او َة بعلقة 

 مش مع 

 او معية؟

 ش اصوت 

اج ة   لى مو

 او معية؟

ياا  

 المنص 
 المنص 

 ش تإحصش  لى م ا   مالية 

 ناير توليا  الا المنص ؟

        

 

 ش قدمت لا ع  حج عاد من عجراة  ائوإا  دية ع  عكثر من جَة خارا او معية  لَا يوووووووووة االية ع  

 م إ بوية باو معية  وار قبوا ا عم لو ت بوَا؟

 ◊ج                       ◊يعو                   

 

االة اإلجابة بنعو  لى ال ووووووووووؤاك ال ووووووووووابقد جإن  يج   ويا اإلجصوووووووووواح  ن تفايوووووووووويش الَدية  ند في 

 قبولَا من قبوا ع  من قبش عجمخ من عجراة  ائوإا 

 

 ا و

م دم 

 الَدية

 او َة

تار   ت ديو الَدية 

 اله رج 

تار   ت ديو الَدية 

  ش الميلةج

قوووووووبوووووووووووووووت 

 الَدية؟

 ش ترتب  

اوووووووووو وووووووووَوووووووووة 

بوووووووعووووووولقوووووووة 

 ووومووووووش موووع 

 او معية؟

 قيمة الَدية ت دير ا نوع الَدية

 السنة الشهر اليوم السنة الشهر اليوم

            

 

 

عقر عنا الموقع عةناه عنا جميع المعووما  ع له محدمة  صوووووووووتيحة  مإماشوووووووووية مع  ووووووووويا وووووووووة معارض 

 المصاوة المعإمدة من او معية 
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