
 
 
 

 1 عيمجلل رصب ةيعمج

 
 

 

 ةيعمجلا تاسايسو حئاول

 

 يمدقم ةيامحو تافلاخملا نع غالبإلا ةسايس
 تاغالبلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٥٤٢ :مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو صيخرت

  قيدصلا ركب وبأ عراش – يداولا يح ضايرلا 

 ٠١١٤٩٤٣١٣٥ فتاه ٤٤٤٩ -١٢٤٦٦ ضايرلا :ينطولا ناونعلا

 

 

Waleed Alghamdi



 
 
 

 2 عيمجلل رصب ةيعمج

 يمدقم ةيامحو تافلاخملا نع غالبإلا ةسايس
 تاغالبلا

 

 
 ةمدقم .1

 )"ةسايسلا" ،دعب اميف اهيلإ راشيو( تافلاخملا نع غالبإلا تاءارجإو ةسايس بجوت

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع )"ةيعمجلا" ،دعب اميف اهيلإ راشيو( .عيمجلل رصب ةيعمج

 نم ةيلاع ريياعمب مازتلالا ةيعمجلا يعوطتمو يفظومو يذيفنتلا لوؤسملاو

 هذه نمضتو .مهتايلوؤسمو مهتابجاو ةسراممو لمعلا ءانثأ ةيصخشلا قالخألا

 ءوس وأ يدج رطخ وأ ةفلاخم يأ نع ركبم تقو يف غالبإلا متي نأ ةسايسلا

 نيديفتسملا وأ ةحلصملا باحصأ وأ ةيعمجلا هل ضرعتت دق لمتحم فرصت

 ةيعمجلا حلاصل لمعي نم ةفاك ىلع بجي امك .بسانم لكشب كلذ ةجلاعمو

 نيناوقلا ةفاكب مازتلالاو مهتايلوؤسم ءادأ ءانثأ ةهازنلاو قدصلا دعاوق ةاعارم

 حلاصل لمعي نم لك عيجشت ىلإ ةسايسلا هذه فدهت .اهب لومعملا حئاوللاو

 رمألا اذهب مايقلا نأ ىلا مهتنأمطو تافلاخم وأ رطاخم ةيأ نع غالبإلل ةيعمجلا

 .ةيلوؤسم يأ ىلع يوطني الو لوبقمو نمآ
 

 قاطنلا .2

 ءاضعأ اوناك ءاوس ةيعمجلا حلاصل لمعي نم عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطت

 نيراشتسم وأ نيعوطتم وأ نيفظوم وأ نييذيفنت نيلوؤسم وأ ةرادإ سلجم

 نم يأل اضيأ نكميو .ءانثتسا يأ نودبو ،ةيعمجلا يف مهبصانم نع رظنلا فرصب

 ةيأ نع غالبإلا مهريغو نيعربتمو نيحنامو نيديفتسم نم ةحلصملا باحصأ

 .تافلاخم وأ رطاخم
 

 تافلاخملا .3

 تامازتلا يأب لالخإلا وأ ةيلام وأ ةيئانج تافلاخم يأ ةئطاخلا تاسرامملا لمشت

 ىلع ًارطخ لكشت يتلا كلت وأ ةيلخاد ةيميظنت تابلطتم وأ ةيعيرشت وأ ةينوناق

 .ةئيبلا وأ ةمالسلا وأ ةحصلا
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 ام ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،اهنع غالبإلا بجوتي يتلا تافلاخملا لمشتو

 :يلي

 .فرصتلا ءوس وأ )داسفلا وأ ةوشرلا كلذ يف امب( ينوناقلا ريغ كولسلا •

 ةءاسإ ،ةبذاكلا تاقفنلا ءاعدا كلذ يف امب( يلاملا فرصتلا ءوس •

 تاهجل معد وأ لاومألا ليسغ تايلمع ،ةميقلا ءايشألا مادختسا

 .)ةهوبشم

 هبصنم صخش مادختسا لثم( حلاصملا ضراعت تالاح نع حاصفإلا مدع •

 ةحلصم قوف نيرخآلا حلاصم وأ ةصاخلا هحلاصم زيزعتل ةيعمجلا يف

 .)ةيعمجلا

 .)ةيمسرلا قئاثولا فالتإ وأ ءافخإ ،ةعاضإ كلذ يف امب( لايتحالا ةيناكمإ •

 اهباكترا لمتحي يتلا وأ ،اهباكترا متي يتلا وأ ،ةبكترملا ةيئانجلا مئارجلا •

 .اهعون ناك ايأ

 اهقيبطت وأ ةيلخادلا ةباقرلا دعاوقو ةمظنأو تاسايسلاب مازتلالا مدع •

 .ةحيحص ريغ ةروصب

 كلت حنمل ةيجراخ ةهج نم ةقحتسم ريغ تآفاكم وأ عفانم ىلع لوصحلا •

 .ةرربم ريغ ةيليضفت ةلماعم ةهجلا

 .ةينوناق ريغ ةقيرطب ةيرس تامولعم نع حاصفإلا •

   ةيبساحملا تانايبلاب بعالتلا •

   مهتمالسو نيفظوملا ةحص ديدهت •

 يقالخألا ريغ كولسلاو ينهملا كولسلا دعاوق كاهتنا •

 ةينوناقلا تاطلسلا وأ تايحالصلا مادختسا ءوس •

   هالعأ ةروكذملا لئاسملا نم يأب قلعتي اميف رتستلاو تمصلا ةرماؤم •
 

 تانامضلا .4

 ةيريخلا ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لكل ةصرفلا ةحاتإ ىلإ ةسايسلا هذه فدهت

 وأ ماقتنالل مهضرعت مدع نامضو تافلاخملا نع غالبإلل يومنتلا لمعلا ريوطتل

 نادقف رطخل غالبلا مدقم ضرعت مدع ةسايسلا نمضتو .كلذل ةجيتن ءاذيإلا

 لاكشأ نم لكش يألو ةيعمجلا يف ةيعامتجالا هتناكم وأ هبصنم وأ هتفيظو
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 ةفلاخملا نع غالبإلا متي نأ ةطيرش .ةفلاخم ةيأ نع غالبإلاب همايق ةجيتن باقعلا

 الو ،ةلوقعمو ةقداص هابتشا تايطعم غالبلا مدقم ىدل رفوتت نأو ةين نسحب

 .ئطخم هنأب كلذ دعب حضتا اذإ مهي

 

 مدع نمضت ةسايسلا هذه نإف ،غلبملل ةيصخشلا ةحلصملا ةيامح لجأ نم

 ىلع نوناقلا صني مل ام ،كلذ يف هتبغر مدع دنع غالبلا مدقم ةيوه نع فشكلا

 ةيرسو نامتك ىلع ةظفاحملل بسانمو نكمم دهج لك لذب متيسو .كلذ فالخ

 عم لماعتلل بجوتي ،ةنيعم تالاح يف نكلو .ةفلاخم يأ نع غالبلا مدقم ةيوه

 ةرورض لاثملا ليبس ىلع اهنمو ،غالبلا مدقم ةيوه نع فشكلا متي نأ غالب يأ

 غالبلا مدقم ىلع بجوتي كلذك .ةصتخم ةمكحم يأ مامأ ةيوهلا فشك

 صخش وأ فظوم يأل هفشك مدعو هلبق نم مدقملا غالبلا ةيرس ىلع ةظفاحملا

 نمضت امك .غالبلا لوح هسفنب تاقيقحت ةيأ ءارجإ مدع اضيأ هيلع بجوتيو .رخآ

  .ةسايسلا هذه قفو تافلاخملا نع غالبإلا ببسب غالبلا مدقم ءاذيإ مدع ةسايسلا
 

 ةفلاخم نع غالبإلا تاءارجإ .5
 

 بسانملا ءارجإلا ذاختا لهسي ىتح ةركبم ةروصب ةفلاخملا نع غالبإلا لضفي •

 .هنيح يف

 نأ بجي هنأ الإ ،غالبلا ةحص تابثإ غالبلا مدقم نم بلطي ال هنأ نم مغرلا ىلع •

 .ةين نسحب غالبلا مدق هنأ تابثإ ىلع ًارداق نوكي

 قيرط نع )قفرملا جذومنلا قفو( ايطخ غالبلا ميدقت متي •
o ينورتكلإلا ديربلا وأ: info@sfa.org.sa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 5 عيمجلل رصب ةيعمج

 غالبلا ةجلاعم .6

 ىلع ةسايسلا هذه قفو ةفلاخم يأ نع غالبإلا صوصخب ذختملا ءارجإلا دمتعي

 قيقدت وأ ةيمسر ريغ ةعجارم ءارجإ كلذ بلطتي دق ذإ .اهتاذ ةفلاخملا ةعيبط

  :غالب يأ ةجلاعم يف ةيلاتلا تاوطخلا عابتا متيو .يمسر قيقحت وأ يلخاد

 تاغالبلا مالتسا دنع )داوعلا زيزعلا دبع نب دلاخ يذيفنتلا ريدملا( موقي •

 غالبلا نكي مل اذإ( ةيعمجلل يلاملا لوؤسملاو ةرادإلا سلجم سيئر عالطاب

 .غالبلا مالتسا نم عوبسأ لالخ غالبلا نومضم ىلع) قبس نمم دحال اهجوم

 لكشلاو قيقحت ءارجإ بجوتي ناك اذإ ام ديدحتل ةيلوأ ةعجارم ءارجإ متي •

 .قيقحت ءارجإل ةجاحلا نودب تاغالبلا ضعب لح نكميو .هذختي نأ بجي يذلا

 فتاه مقرو غالبلا مالتسا راعشإب مايأ 10لالخ غالبلا مدقم ديوزت متي •

 .لصاوتلل

 اذه نوكيو .يفاضإ قيقحت يأ ءارجإ متي نلف ،رربم ريغ غالبلا نأ نيبت اذإ •

 صوصخب ةيفاضإ تاتابثإ ميدقت متي مل ام رظنلا ةداعإل لباق ريغو ايئاهن رارقلا

 .غالبلا

 ىلإ غالبلا ةلاحإ متي ،ةرربمو ةلوقعم تايطعم ىلا دنتسي غالبلا نأ نيبت اذإ •

 رادصإو غالبلا يف قيقحتلل ميركلا دبع داؤف روتكدلا ةرادالا سلجم سيئر

 .ةبسانملا ةيصوتلا

 ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا داوعلا زيزعلا دبع نب دلاخ ذاتسالا ىلع بجي •

 نم لمع مايأ ةرشع لالخ ةيصوتلا رادصإو غالبلا يف قيقحتلا نم ءاهتنالا

 .غالبلا ةلاحإ خيرات

 هتايصوت ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا داوعلا زيزعلا دبع نب دلاخ ذاتسالا عفري •

 .دامتعالاو ةقداصملل سلجملا سيئر ىلا

 ماظن ةحئال قفو ةفلاخملا ىلع ةبترتملا ةيبيدأتلا تاءارجإلا ديدحت متي •

 .لوعفملا يراسلا لمعلا نوناقو هتاميظنتو لامعلاو لمعلا

 متي قيقحت يأ نع تايطعمب غالبلا مدقم ديوزت ،انكمم كلذ ناك ىتم •

 اهريغ وأ ةيبيدأت تاءارجإ يأب غالبلا مدقم مالعإ زوجي ال ،كلذ عمو .هؤارجإ

 .رخآ صخش هاجت ةيرسلا تامازتلاب ةيعمجلا لالخإ هيلع بترتي دق امم

 ،ةبسانمو ةلداع ةقيرطب ةفلاخم يأ نع غالبإلا عم لماعتلاب ةيعمجلا مزتلت •

 .غالبلا مدقم تابغر عم غالبلا ةجلاعم ةقيرط مجسنت نأ نمضت ال اهنكلو
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 ةفلاخم نع غالبإ جذومن :قحلم .7
 )ھتیوھ فشكب غالبلا مدقم بغری مل اذإ ءزجلا اذھ ةئبعت مدع نكمی( غالبلا مدقم تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا

  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا
  دیربلا قودنص تامولعم
 ةفلاخملا بكترم تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا

  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا
 )دھاش نم رثكأ دوجو ةلاح يف ةیفاضإ ةقرو قافرإ ناكمإلابو .اودجو نإ( دوھشلا تامولعم
  مسالا
  يفیظولا رودلا
   ةرادإلا

  فتاھلا مقر
  ينورتكلإلا دیربلا
 لیصافتلا

  ةفلاخملا عونو ةعیبط

 ملعلا خیراتو ةفلاخملا باكترا خیرات
 اھب

 

  ةفلاخملا ثودح ناكم
 باكترا تبثت تادنتسم وأ تانایب
 ةفلاخملا

 

 يف اوكرتشا نیرخآ صاخشأ ءامسأ
 ةفلاخملا باكترا

 

  ىرخأ لیصافت وأ تامولعم ةیأ
 :عیقوتلا :غالبلا میدقت خیرات

 


