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 عبنملا ةيمالسإلا قالخألاو بادآلاو ئدابملاب فيرعتلا ةسايسلا هذه لثمتت

 ةقالع يف ةيقالخألاو ةينهملا ميقلا زيزعت عم ،ميقلا رشنو ،درفلا كولسل ساسألا

 ،ةيلوئسملا حور ةيمنت راطإ تحت جردنت يتلاو ،هئاسؤرو هئالمز عم فظوملا

 ىلع لمعلاو ،ةيعمجلا اهمدقت يتلا تامدخلاب ءالمعلا ةقث زيزعت عم اهب مازتلالاو

 .ةروص ىتشب داسفلا ةحفاكم

 

 ةمدقم

 

 تاقالع مهل نمو نيلماعلا ةفاك ىلع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت

 ةصاخ تاسايس مهل ردصت نم كلذ نم ىنثتسيو ،ةيعمجلا يف ةيعوطتو ةيدقاعت

اقفو
ً
 .ةمظنألل 

 

 قاطنلا

 نايبلا

  :ةبقارملاو دروملا رايتخا .1

 مهئاكرش رايتخا دنع ةسايسلا هذه يف اهيلع صوصنملا ئدابملا ةيعمجلا قبطت نأ بجي •

  .مهيدرومو

 .نيلواقملاو نيدروملا لاثتما ىدم ةبقارمل مظن ءاكرشلا ىدل نوكي نأ بجي •

 :لامعألا ةهازن .2

 عابطنالا عنص وأ- ءيش يأ لوبق وأ بلط وأ عفد وأ ميدقت نيذفنملا ءاكرشلا ىلع رظحي •

 ةطشنأو لامعأ نم يأب ةقلعتملا تاءارجإلا وأ تارارقلا ىلع قئال ريغ لكشب ريثأتلل- كلذب

  .ةيعمجلا
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 .اهفاشتكاو ةدسافلا ةطشنألا عنمل تاءارجإلاو تايلمعلا ىلع ءاكرشلا موادي نأ بجي •  

  :ةفيرشلا ةسفانملا .3

 ةسفانملا دعاوق عم قفاوتي امب مهلامعأ نيذفنملا ءاكرشلاو ةيعمجلا يرجت نأ بجي •

  .راكتحالا ةحفاكمل ايعس ،يدوعسلا ةسفانملا ماظن عم قفاوتي امبو ةيوقلاو ةفيرشلا

 كلذ يف امب ةلداعلا لامعألا تاسرامم نيذفنملا ءاكرشلاو ةيعمجلا مدختست نأ بجي •

 .ةيقيقحلاو ةقيقدلا تانالعالا
 

 :لامعألا تالجس ةقد .4

 .ماعلا ةبساحملا ئدابمو ريياعم قفو ةيلاملا تالجسلاو رتافدلا قباطتتو ديقتت نأ بجي  •

 .ةيداملا بناوجلا عيمج نم ةقيقدو ةلماك تالجسلا نوكت نأ بجي •

  .ةيلعفلا تاعوفدملاو تالماعملا سكعتو ةحضاوو ةءورقم تالجسلا نوكت نأ بجي  •

 رتافدلا يف ةديقمو ةلجسم ريغ لاومأ يأ نيذفنملا ءاكرشلاو ةيعمجلا مدختست الأ بجي •
 

  :تامولعملا ةيامح .5

 ،ةيرسلا تامولعملاو ةيركفلا ةيكلملا قوقح نيذفنملا ءاكرشلاو ةيعمجلا يمحت نأ بجي •

 .اهتجلاعم وأ اهنيزخت وأ اهعمج متي ةيصخش تامولعم يأ لمشت يتلاو

 بسانملا ريغ لوصولا وأ ةقرس وأ مادختسا ةءاسإ وأ نادقف عنم ىلع اولمعي نأ بجي •

  .اهرييغت وأ اهفشك وأ ةيرسلا تامولعملاو ةيركفلا ةيكلملل

 مت يتلا تامولعملا رشن وأ/و هب صخرملا ريغ لاصتالا نم ةيامحلا لبس ريفوت بجي •

 .اهيلع لوصحلا

 

 :جتنملا ةدوج .6

 تاجتنملا/داوملاب دادمإلا ةيلمع يف نيكراشملا نيذفنملا ءاكرشلا نمضي نأ بجي  •

 ةسراممو ةدوجلا نامض حئاولب ةصاخلا تابلطتملل لاثتمالاو اهفيلغتو اهرابتخاو

  .تاجتنملا اهب لجسملا ةبسانملا ةيربتخملاو عينصتلا
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 ةيلصأ ،اهب مايقلا متي يتلا تاجتنملا/داوملاب ةلصلا تاذ تانايبلا وأ قئاثولا نوكت نأ بجي •

 لكشب اهب بعالتلا نكمي ال ثيحب ةنمآو ةداعتسالل ةلباقو ةبقارمو ةءورقمو ةقيقدو

  .اهدقف نكمي الو دوصقم ريغ وأ دوصقم

 تاهجلا اهعضت يتلا تالجسلاب ظافتحالا تابلطتم لكل نيذفنملا ءاكرشلا لاثتما بجي •

 .ةيعمجلا عم ةعقوم ةيقافتا يأ يف اهيلع صوصنملا كلت كلذكو ةقالعلا تاذ

 

 :ةيراجتلا طباوضلل لاثتمالا .7

 لومعملا تابوقعلاو ريدصتلاو داريتسالا طباوض عيمجل نيذفنملا ءاكرشلا لثتمي نأ بجي  •

 .لثمألا لاثتمالا ةقالعلا تاذ ةمظنألا نم اهريغو اهب

 

 :فواخملا ءادبإ .8

افظوم نأب مهل نيبت نإ نيذفنملا ءاكرشلا ىلع بجي •
ً
 لمعي صخش يأ وأ ةيعمجلا ىدل 

اروف ةيعمجلا ةرادإ غالبإ ،قئال ريغ وأ يماظن ريغ كولس يف كرتشا دق اهنع ةباين
ً

. 

 كرتشا دق اهنع ةباين لمعي نم وأ ةيعمجلا ءاكرش دحأ نأ كشت وأ فرعت ةهج وأ درف يأ •

 طبار ربع هيدل امع حصفي نأ بجي ،ةينهملا كولسلا دعاوق كهتنت ةطشنأ وأ لامعأ يف

 نع غالبإلا مث نمو sa.org.www.mahasen://https ةيعمجلا عقوملا يف ىواكشلا ميدقت

 .ةيعمجلا ةرادإل فواخملا

 ظافحلا نكمي ثيح ،صصختم قيرف اهريدي فواخملا نع حاصفإلاو ىواكشلا لابقتسا •

 .)ماظنلا هب حمسي ام ردقب( كتيوه ةيرس ىلع
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 نولمعي نيذلا نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت

 هذه ىلعو مهلمعب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا فارشإو ةرادإ تحت

 ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف درو امب مازتلالاو ،اهيلع عيقوتلاو اهب ماملإلاو ةسايسلا

 يعولا رشن ةيذيفنتلا دراوملا ةرادإ ىلعو .ةيفيظولا مهتايلوؤسمو مهتابجاو

 تارادإلا عيمج ديوزتو ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا ئدابمو ةفاقثب

 .اهنم ةخسنب ماسقألاو

 

 تايلوؤسملا

 هذه  ) ىلوألا ( هترود يف ) سماخلا ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا

 لماعتلا تاسايس عيمج لحم ةسايسلا هذه لحتو . م 20/12/2020  يف ةسايسلا

  .اقباس ةعوضوملا ةثلاثلا فارطألاو نيذفنملا ءاكرشلا عم
 

 دامتعالا

 ةثلاثلا فارطألاو نيذفنملا ءاكرشلا عم لماعتلا ةسايس

 بابشلا ةياعرل نساحم ةيعمجل

 م 2020 - لوألا رادصإلا
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 بابشلا ةياعرل نساحم ةيعمج

 ) 1595 ( مقر صيخرت

 يناثلا وكمارأ نساحم يح - ءاسحألا

www.mahasen.org.sa 

MahasenSocial@gmail.com 

+966 590587652 


