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 دراوملا عمجل ةصاخلا تاداشرإلاو ئدابملاب فيرعتلا ةسايسلا هذه نم ضرغلا

 .ةيعمجلل رداصملا فلتخم نم ةيلاملا

 ةمدقم

 تايلوؤسملاو تاعربتلا عمج يف ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذه ددحت

 لاومألا مادختساب قلعتي اميفو ،اهيحنامو تاعربتلا يعماجل ةددحملا

 .اهنع ةيلوؤسملاو

 

 قاطنلا
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 :نأ ةدح ىلع اهعبتي ام لكو ةيعمجلا نمضت

 .ةيفافشلاو ةماقتسالاو ةنامألابو ةلادعلاب مستت ةقيرطب ماودلا ىلع لمعت .1

 اهئدابمبو اهحئاولو ةيراسلا اهنيناوقب ،اهتطشنأ عيمج يف ،مزتلت .2

 .اهتاسراممو

 مهيلإ اومدق نم مامأ نيلوؤسم مهسفنأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم ربتعي .3

 يتلا روصلاو موسرلا وأ لئاسرلا مادختسا نع عانتمالا مهيلعو .لاومألا

 .هتماركب ،لاكشألا نم لكش يأب ،سمت وأ ،ناسنإلا سؤب لغتست

 الأ مهيلعو .ةيصخش ةعفنم قيقحتل مهعقوم ةيعمجلا وبوسنم لغتسي ال .4

 .مهل ةددحملا باعتألا وأ مهرجأ ىوس ضيوعتك اولبقي

 قوقح نأشب ،اهيلع ةفرشملا تاهجلا نم ردصت ةحئال يأب ةيعمجلا مزتلت .5

 ىلع هنيح يف لوصحلا ،ءيش لك لبقو الوأ ،نيعربتملل قحيو .نيعربتملا

  .مهلاومأ مادختسا ةيفيك نع ةلماكلا تامولعملا

ت .6
ُ

 ،اهلجأ نم تعمُج يذلا ضارغألا يف اهعمج مت يتلا لاومألا عيمج مدختس

 .اهيلع قفتا يتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخ كلذو

 نم ةيوئم ةبسن يف ةروصحم تالاحلا عيمج يف تاعربتلا عمج ةفلكت ىقبت .7

 نوكيو .روهمجلا نمو تاعربتلا عمج ةنهم طاسوأ لخاد ةماع ةلوبقم لخدلا

  .ةدوجلاو لخدلاو فيلاكتلا نيب بسانم نزاوت كانه

 ريراقت دادعإو .اهتبقارمو تاعربتلا ةكرح عبتتل هب فرتعم يبساحم ماظن قبطي .8

 ةيفيكو اهعمج مت يتلا غلابملا ةنمضتم ،انلع اهرشنو هنيح يف ةقيقد

 .طاشنلل وأ فدهلل ةصصخملا ةيفاصلا ةبسنلاو اهقافنإ

 

 نايبلا
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 عمج نولوتي نيذلا دارفألا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت

 .ىرخألا رداصملا نم وأ يحبرلا ريغ وأ صاخلا وأ ماعلا عاطقلا نم تاعربتلا

 دعاوقلا ةنودم عيقوت ىلع تاعربتلا عمجل نومدختسُي نيذلا كئلوأ عجشيو

 .ينهملا كولسلاو ةيقالخألا

 

 تايلوؤسملا

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

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

  .اقباس ةعوضوملا تاعربتلا
 

 دامتعالا

 تاعربتلا عمج 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 


