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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

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

اقفو ةصاخ ةيفيظو
ً
 .ةمظنألل 

 

 قاطنلا

 نايبلا

الوأ
ً

 :ةهازنلا :

 .ةفيظولا فرشب لخي ام لك نع عفرتلا .1

 .ةيفيظولا تابجاولا ءادأل لمعلا تقو صيصخت  .2

اقفو كلذ بلط ام ىتم لمعلا تقو جراخ لمعلا .3
ً
 .ةيعمجلا ةحلصمل 

 .اهتياغو اهب لمعي يتلا ةيعمجلا فادهأ ةمدخ  .4

 .لامهإ وأ زواجت نود اهقيبطتو حئاوللاو ةمظنألاب ماملإلا  .5

 .ةيئاضق ىوعد وأ هيف كراشي يمسر قيقحت يأ يف ةهازنلاب يلحتلا .6

 .نيرخآلل ةيصخشلا تامولعملا ةيرس نامضل ةيمسرلا تاءارجإلا ذاختا .7

 .زييمت نودو ةيدايحب لمعلا لالخ نم هتافرصت يف ةيعوضوملا يخوت .8

 



 

 4 

كولسلا دعاوق ةسايس  
 
 

ايناث  
ً

 :ءالمعلاو نيديفتسملا هاجت تابجاولا :

 .ةقابلو نسحب مهعم لماعتلاو ءانثتسا نود مهحلاصم ةاعارمو مهقوقح مارتحا .1

 .ةهازنلا ربع هتقث بسكل يعسلا .2

 ةمظنألا عم قفتي امب لامعألا لك يف ميلسلا كولسلا قفو مهعم بواجتلا .3

 .تاميلعتلاو

اقفو ةمات ةيرسب ةيصخشلا تامولعملاو قئاثولا عم لماعتلا .4
ً
 .تاميلعتلاو ةمظنألل 

ابلس رثؤي لمع يأ نع عانتمالا  .5
ً
 .ةيفيظولا ةقثلا ىلع 

 

اثلاث
ً

 :نيسوؤرملاو ءاسؤرلا هاجت تابجاولا :

 ةفلاخم نود ،يرادإلا لسلستلاو لمعلا ةلكيه قفو هئاسؤر رماوأ ذيفنت فظوملا ىلع .1

ايطخ كلذ نايب عم تاميلعتلاو ةمظنألل
ً
 .هثودح دنع هسيئرل 

 ةميلس ةئيب ءانب يف ةمهاسملاو ةقابلو مارتحاب هئالمز عم لماعتلا فظوملا ىلع .2

 .مهعم

 .ةيلاع ةيعوضومو ةينهمب هءارآ ةكراشم فظوملا ىلع  .3

 لاجم يف مههجاوت يتلا لكاشملا لح يف هئالمزل ةدعاسملا ميدقتب ينعم فظوملا  .4

 .لمعلا

 .تاميلعتلاو ةمظنألاب مازتلالا ثيح نم هئالمزل ةنسح ةودق فظوملا نوكي نأ  .5

 نع مهتاراهم ةيمنت يف	هئالمز ىلإ اهبستكا يتلا تاربخلا لقن ىلإ فظوملا ىعسي نأ  .6

 .زييمت نود مهعم لماعتلاو بيردتلا قيرط

 

 :ةماعلا تاروظحملا :اًعبار

 وأ لوبقب ،ذوفنلا لالغتساو ةيفيظولا ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ نيلماعلا ىلع رظحي .1

 .ةوشرلا ةحفاكم ماظن يف اهيلع صوصنملا روصلا نم ةروص يأ باكترا وأ ةوشرلا بلط

 .ةروص نم ةروص يأ وأ ريوزتلا نيلماعلا ىلع رظحي  .2
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 ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةسراممو نيتفيظو نيب عمجلا نيلماعلا ىلع رظحي .3

 .كلذب ةقبسم

 صاخشأ دض ةيديك ىواكش عفر وأ ةيعامجلا ىواكشلا يف كارتشالا نيلماعلا ىلع رظحي  .4

 .تاهج وأ

 الإ صخش يأ نع ةيصخشلا تامولعملا وأ تانيعلا وأ قئاثولا عمج نيلماعلا ىلع رظحي  .5

 .ةيرورضلا لمعلا تابلطتم نمضو يماظن راطإ يف نوكت نأ

 عباط لمحت يتلا تادنتسملا وأ قئاثولا وأ ةيرسلا تامولعملا ءاشفإ نيلماعلا ىلع رظحي .6

 ةيدقاعتلا ةقالعلا ءاهتنا دعب ىتح هتفيظو ببسب اهيلع لصح يتلاو ةيرسلاو ةيمهألا

احومسم اهنع فشكلا نكي مل ام مهعم
ً
 .ةمظنألا بجومب ةحارص هب 

 يف حيرصت وأ قيلعت وأ ةلخادم يأب مالعإلا لئاسول حاصفإلا نيلماعلا ىلع رظحي  .7

 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو نم يأ ربع وأ ،قيقحتلا وأ ةساردلا تحت تلاز ال تاعوضوم

 ربع ،ةيجراخ ةموكح يأ وأ ةكلمملا ىلإ موللا وأ دقنلا نم يأ هيجوت نيلماعلا ىلع رظحي  .8

 .ةيجراخلا وأ ةيلخادلا مالعإلا لئاسو نم ةليسو يأ

 ةسايس ضهاني نايب وأ تاباطخ يأ ىلع عيقوتلا وأ رشن وأ رادصإ نيلماعلا ىلع رظحي  .9

 .اهحلاصمو ةيسايسلا اهتمظنأ عم ضراعتي وأ ةكلمملا

 

 :تازايتمالاو ايادهلا :اًسماخ

 لكشب مهيلع ضرعت يتلا تامدخلا وأ تازايتمالا وأ تابهلا لوبق نيلماعلا ىلع رظحي .1

اريثأت اهل نوكي ةزيم يأ وأ رشابم ريغ وأ رشابم
ً
 .هتهازن ىلع 

 لوصحلا نود ةيجراخ تاهج يأ نم ةزئاج وأ ةيده وأ ميركت يأ لوبق نيلماعلا ىلع رظحي .2

 .ةفرشملا ةهجلا نم ةيمسر ةقفاوم ىلع

 نم ةصاخلا تايرتشملا ىلع تاموصخ وأ تاليهست يأ لوبق نيلماعلا ىلع رظحي .3

 .ةيعمجلا عم تالماعم مهيدل نيذلا نيدروملا

 ىلع لوصحلل مهلمع مكحب اهيلع اولصح ةمولعم يأ مادختسا نيلماعلا ىلع رظحي .4

 .ةهج يأ نم ةصاخ ةلماعم وأ ةمدخ
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 :ةينقتلا مادختسا :اًسداس

 هتزوحب يتلا ةينقتلا	ةزهجألا ىلع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا نيلماعلا ىلع .1

 .هيلع ةدهعو

 مسقلا عم قيسنتلا دعب الإ ةزهجألا ىلع تاقيبطت وأ جمارب ليمحت مدعب نيلماعلا مزتلي  .2

 .كلذب ينعملا

 تسيل تامولعم نيزخت مدعو ،لمعلا ضارغأل الإ ةزهجألا مادختسا مدعب نيلماعلا مزتلي  .3

 .لمعلا نمض نم

 ةيرسلا تامولعملاو مهب ةصاخلا لوخدلا تامولعم ىلع ةظفاحملاب نيلماعلا مزتلي   .4

 .مهب صاخلا ةزهجألا يف ةدوجوملا

 

 :تنرتنالا عم لماعتلا :اًعباس

 مادختساب مازتلالا تنرتنالا ةكبش ىلإ لوصولا ةيناكمإ مهيدل رفاوتت نيذلا نيلماعلا ىلع .1

 .لمعلا ضارغأل ةكبشلا

 .تافلملاو جماربلل ةيركفلا ةيكلملا قوقح تابلطتمو طورشب نيلماعلا مزتلي  .2

 يماظن ريغ طاشن يأ وأ فارعألاو بادآلاب ةلخم داوم يأ ليمحت مدعب نيلماعلا مزتلي  .3

 .هبكترم اهبجومب بقاعي

 قلعتت ال لئاسر ءاشنإل همادختسا مدع ينورتكلا ديرب مهل صصخ نيذلا نيلماعلا مزتلي .4

 عم قيسنتلا دعب الإ فورعم ريغ ردصم نم ةلاسر يأ حتف مدعو ،مهب ةطونملا لامعألاب

 .كلذب ينعملا مسقلا

 

نماث
ً
 :داسفلا ةحفاكم :ا

 ،ةلمتحم وأ ةلاح حلاصم ضراعت ةلاح يأ نع ةيعمجلل اًيطخ اوحصفي نأ نيلماعلا مزتلي .1

 دحأ نوكي دقع يأ هيسرت ىلع رشابم ريغ وأ رشابم لكشب رثؤي رارق يأ يف كراشي ال نأو

 .هيف فرط هئابرقأ
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 تاميلعتلاو ةمظنألل زواجت يأ نع ينعملا مسقلل ايطخ غالبإلا نيلماعلا ىلع بجوتي .2

 ءانثأ هب ملع داسف يأ نع ةصتخملا تاهجلا غالباو ،هلمع لالخ اهيلع علطي يتلا ةذفانلا

 .داسفلا ةحفاكم دوهج ليبس يف كلذو هتفيظو

 

 :فظوملل ةهجلا مازتلا :اًعسات

 فيرعتو ،ينورتكلالا اهعقوم يف ةسايسلا هذه رشن ةيعمجلا يف ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع .1

 .اهماكحأب مازتلالا مهيلع بجي هنأب مهغالبإو اهب نيلماعلا

 يبلت نيلماعلل ةيحصو ةنمآ لمع ةئيب ةئيهت ةيعمجلا يف ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع .2

 فاصنإو ةلادعب تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا قيبطتو ،مهلمع ءادأل ةيساسألا تابلطتملا

 .زييمت نود

 نولمعي نيذلا نيلماعلا عيمج ىلعو ةيعمجلا ةطشنأ نمض ةسايسلا هذه قبطت

 هذه ىلعو مهلمعب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا ةيعمجلا فارشاو ةرادإ تحت

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

 ةفاقثب يعولا رشن ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلعو .ةيفيظولا مهتايلوؤسمو مهتابجاو

 ماسقألاو تارادإلا عيمج ديوزتو ةفيظولا تايقالخاو يفيظولا كولسلا ئدابمو

 .اهنم ةخسنب

 

 تايلوؤسملا
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 ..................................................................................................... انأ دهعتأو رقأ

 ............................................................................................................. يتفصبو

 نساحم ةيعمجـب ةصاخلا كولسلا دعاوق ةسايس ىلع تعلطا دق يننأب

 مدعب دهعتأو اهيف امب مزتلأو رقأو قفاوأ هيلع ءانبو بابشلا ةياعرل

 يه ةسايسلا هذهب ةطبترملا ىرخألا تاسايسلا نأب رقأ امك .اهب لالخإلا

 طبترت يتلا تاعبتلا ةفاك لمحتأو ،اهيف ءاج امل ةرسفم وأ اهل ةلمكم

 .اهب

 

 ............................................... عيقوتلا

 ـه 14           /          /          خيراتلا

 م 20           /          /          قفاوملا

 

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

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

  .اقباس ةعوضوملا كولسلا
 

 دامتعالا

 كولسلا دعاوق 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 


