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  ةصاخلا كولسلا دعاوق ةسايس
 

 ًايصخش ،نيلوؤسم نوربتعُي ،اهل نيلثمملاو ءامن - ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يف نيفظوملا وأ نيعوطتملا نإ
 نيلماعلا عيمج نإف هيلعو .ينهملاو يقالخألا كولسلا نم ةنكمملا تايوتسملا ىلعأ جيورتو معد نع ،ًايعامجو
 يف ربتعت دق لامعأ ةيأب مايقلا نع فورظلاو تاقوألا عيمج يف اوعنتمي نأ بجي اهيلثممو ةيعمجلا قيرف يف
 نيديفتسملا اومرتحي نأو قيرفلل ةيساسألا ئدابملاب اوديقتي نأ مهيلع نإ امك .فرصتلاو كولسلا ءوس دادع
 .مهعم لاصتا ىلع اونوكي دق نيذلاو ،مهتمدخب ةيعمجلا دهعتت نيذلا نيقحتسملاو
 

 :ةياغلاو لاجملا
 دارفأ يأ ىلع قبطنت امك ،نيّفظومو نيعوطتم نم ةيعمجلا يف نيلماعلا عيمج ىلع تاميلعتلا هذه قبطنت

 يف ةيعمجلا حلطصم امأ ،ةنودملا هذه ضارغألو .هل نيلثمملا وأ قيرفلا ةمدخ يف نيلماعلا نم نوربتعي نيرخآ
 ةلومشملا تاطاشنلا / تايلمعلا عيمج ىلإو   ءامن - ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ىلإ ريشي هنأف ةنودملا هذه
 .هذه كولسلا ةنودمب ديقتلا نامض ةيلوؤسم نيلماعلا عيمج لمحتيو ،ةيعمجلا ةينب يف ًايسسؤمو ًاينوناق

 :ةيلاتلا تالاجملا ” كولسلا ةنودم ” لمشت
 ءادأ ىلع هتعمسو ًايجراخو ًايلخاد   ءامن - ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج لمع دمتعي ،مازتلالاو ةهازنلاو ةماركلا

 ةرادجلا ساسأ ىلع لمعي   ءامن - ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يف قيرفلا نأ امك مهتافرصتو لمعلا قيرف
 :يلي امب اوديقتي نأ ناديملا يف نيلماعلا نم ةيعمجلا عقوتتو .اهماهمو ةيعمجلا لمعب مازتلالاو ةهازنلاو

 .يناسنإلا لمعلل ةيساسألا ئدابملا جيورتو ذيفنتو مارتحا •
 .زاجنإلاو ةينهملا ةيلوؤسملا نم ةيلاع تايوتسم قيقحت لجأ نم ةهازنب مهتابجاو عيمجب مايقلا •
 .ءاوس دح ىلع اهجراخو ةيعمجلا لخاد ةيلمعلا مهتقالع عيمج يف ةهازنلا ىلع ةظفاحملا •
 .اهتيلوؤسم نولمحتي يتلا دراوملل لثمألا مادختسالا •
 .نيعوطتم وأ نيفظومك ًءاوس ةيعمجلا يف نيلماعلا نيب ةينهملا نم ةنكمملا تايوتسملا ىلعأ ءانب •
 مهيف نمب ،صاخشألا فلتخم اهب عتمتي يتلا رظنلا تاهجوو ةيدرفلا تاراهملا ةميقو لمعلا ناكم يف عونتلا مارتحا •

 .ىرخأ ةيميلعتو ةيفاقث تايفلخ ىلإ نومتني نيذلا كئلوأ
 .طاشن يأ يف ةيباجيإب ةيعمجلا ليثمت •
 .”فظوملا وأ عوطتملا تايلوؤسم“ يف ةجردملا تايلوؤسملاب ديقتلا •

 :كولسلاو فرصتلا ءوس
 نم يلاتلا ءزجلا نيبيو ،كولسلا وأ فرصتلا ءوس دادع يف ربتعت دق لامعأ ةيأب مايقلا نع نيلماعلا عيمج عنمي

 ةّلخم ةيعمجلا اهربتعت ةددحم لامعأ ىلع ةلثمأ لمشي هنأ امك ،ةروظحملا لامعألل ةّماعلا تائفلا ةنودملا هذه
 ربتعي فوس ةطلسلل لالغتسا يأ نإف ًامومعو ،لعفلا ةروطخ بسح كلذو ،حداف كولس ءوس وأ فّرصتلاب
 .حدافلا كولسلا ءوس دادع يف

 
 
 



  
 

 
 info@sapf.org.sa : ينورتكلإلا ديربلا

 

  ةرادإلا سلجم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل ةلجسم
 )1284( مقرب

 

 :تاميلعتلاو نيناوقلا تاكاهتنا

 .ةيعمجلل ةماعلا نيناوقلا قرخ •
 .ةعوضوملا تاميلعتلاو دعاوقلا تاكاهتنا •
 .ةبولطملا ةينوناقلا تاقفاوملا ىلع لوصحلا نود ةردابم وأ طاشن يأ ةسرامم •

 :ةطلسلا مادختسا ةءاسا
 :اهنأ ىلع "يفيظولا بصنملا مادختسا ةءاسإ " ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج فّرعت

 ةصاخ ةحلصم قيقحتل عوطتملا وأ فظوملا اهب فلكملا ةمهملا وأ يفيظولا بصنملا مادختسا نمضتي لمع لك
 نم لالغتسالا لاكشأ لكب كلذو ةيعمجلا نمض اهب لومعملا ريياعملل ةفلاخمو هتعامجل وأ هسفنل ةيتاذ
 لاكشأ لك  ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ربتعت . )ةطــساولا ،ماعلا لاملا بهن ،زازتبالا ،ةوشرلا ،ةيبوسحملا(
 ةصاخلا كولسلا ةنودمل ًاقرخو ةيعمجلا نمض اهب لومعملا تاميلعتلاو نيناوقلل كاهتناو ةءاسإ لالغتسالا
 .كولسلاو فرصتلا ءوس دنب تحت نيلماعلاب

 
 ةيفافشلا نم ىلعأ دح نمضتل ةءاسإلا لاكشأ نم لكش لك  ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج تحضو دقو

 :يلي ام لمشتو اهيف نيلماعلا عم لماعتلا يف
 ةيعمجلا نيناوقل ةفلاخمو اهيلإ يمتني ةهج وأ ةعامج وأ درف حلاصل لامعأ عوطتملا / فظوملا ذيفنت  :ةيبوسحملا •

 .اهل نيقحتسم اونوكي نأ نودو
 هذيفنت نع عانتمالا وأ لمع ذيفنت لجأ نم ىرخأ عفانم ةيأ وأ لاومأ ىلع عوطتملا وأ فظوملا لوصح : ةوشرلا •

 .ةيعمجلا لمعل ةمظانلا نيناوقلاو لوصألل ًافلاخم
 ديدهتلا لالخ نم كلذو ةيصخشلا ةعفنملا فدهل وأ هل ططخملا فدهلا ىلإ لوصولل عورشم ريغ بلط : زازتبالا •

 نم نذإ كلانه نكي مل اذإ ةيعمجلا لمع نع ةيرس تامولعم وأ تارارق وأ تادنتسم نع حاصفإلا وأ كاسمإلاب
 .كلذب ةيعمجلا ةرادإ
 لالغتساو ةعورشملا ريغ قرطلا مادختساب هسفنل ماعلا لاملا ىلع فظوملا ءاليتسا : ماعلا لاملا بهن •

 .ةيصخش بساكم ىلع لوصحلل يفيظولا بصنملا بجومب هل ةحونمملا تايحالصلا
 نم ةيصخش ةعفنم قيقحتل ةمزاللا ةءافكلاو لمعلا لوصأب مازتلالا نود ةعامج وأ درف حلاصل لخدتلا : ةطساولا •

 .لخدتلا اذه ءارو
 تاءارجإلا ذاختا متيو يفيظولا بصنملا مادختسال ةءاسإ ًاقباس ركذ ام لك ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ربتعت
 .لاعفألا هذه دحأب ماق عوطتم وأ فظوم لك قحب كولسلا ةنودم يف ةدراولا ةيبيدأتلا
 :يفيظولا بصنملل ةءاسإلا ةحفاكمو ةياقو تايلآ
 :لالخ نم يفيظولا لالغتسالا نم ةياقولا ةيلاعف نامض ىلع ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج لمعت
 )ةلءاسملا ،ةهازنلا ،ةيفافشلا( ديجلا كولسلل ةيساسألا  ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ئدابم قيقحت
 ةقيرطب فرصتلاو تامولعملا لدابتو اهتيقاوم يفو ةقيقدلا تامولعملا قفدت ىلع ةيفافشلا موقت ثيح

 لاعف رود ذخأو هلوح تامولعملا عمج نم ةيعمجلا لمع نوؤش نم ام ناشب نوينعملا نكمتي ثيحب ةفوشكم
 ىلع ةباجإلا لالخ نمو ةءورقملا وأ ةعومسملا وأ ةيئرملا لئاسولاب ءاوس ئواسملا نع فشكلا يف
 .تاراسفتسالا
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 كولسلا نم ىوتسم ىلعأ ميدقتو مازتلالاو ةنامألاو قدصلاب ةقلعتملا ميقلا ةعومجم يهف ةهازنلا نع امأو
 لبق تابيردتلا يف اهيلع زيكرتلا متي يتلاو داسفلا رهاظم هجو يف فوقولا نمضت يتلا ينهملاو يقالخألا
 .ةيرودلا تاعامتجالا لالخ اهب ريكذتلاو لمعلاب قاحتلالا

 ةيعمجلا زكارم يف لمعلا ريس لوح ةيرود ريراقت ميدقت نع فئاظولا يف نيلوؤسملا بجاو يهف ةلءاسملا امأو
 ةباجالاو مهتارارق نع ةيلوؤسملا لمحتو قافخإلاو حاجنلا ىدمو تايبلسلاو تايباجيإلا حضوي يليصفت لكشبو
 .راسفتسا يأ نع

 :ةيلاملا ةباقرلا ريراقت
 ةرادإلا سلجم عم اهتشقانمل ةيرودلا اهريراقت ميدقتب ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يف ةيلاملا ةرادإلا موقت

 ريرقتلا عمو لبق نم ردق ام عم هتنراقمو ةيلعفلا تافورصملاو تاداريإلا اهيف ًانيبم سلجملا ءاضعأ ىلع ضرعيو
 .قباسلا

 روضحبو ةنيزخلا تايوتحم ةفاكل ئجافملاو يرودلا درجلاو ةعجارملا ىلإ ةيكنبلا اهتاباسحو ةيعمجلا نئازخ عضخت
 تبثيو راصتخاب درجلا ةجيتن حضوي رضحمب درجلا اذه ررحي ،قودنصلا نيمأ روضحبو ةرادإلا سلجم لبق نم نيعت ةنجل
 .ةرادإلا سلجم عامتجا رضحمب

 ةلسلستم تاراعشإلا هذه نوكت نأ بجيو ةيمويلا تايلمعلل تافاضإلاو مصخلا تاراعشإ دادعإب بساحملا موقي
 .نئادلاو نيدملا نمو ببسلا اهب حضومو

 :ىواكشلا ماظن ليعفت
 ةيعمجلا زكارم نم زكرم لك يف دجاوتملا ىواكشلا ماظن مادختسا ةيعمجلا تاطاشنو جمارب نم ررضتم يأل قحي

 .يجهنم لكشب ىواكشلا ةرادإلا سلجم عجاري ثيحب ىوكش لك ىلع ًايطخ درلا متيو
 .ةيعمجلل يلخادلا ماظنلا يف ةدمتعم يه امكو ةبساحملاو قيقدتلا لئاسو مادختسا
 .كولسلا ةنودم يف نيبم وه امك كلذو رصقملا لماعلا قحب مزاللا يبيدأتلا ءارجإلا ديدحت

 :اياطعلا وأ ايادهلا لوبق ةسايس
 يف لمعلا نمض اهلدابت وأ اياطعلاو ايادهلا لوبق عوضوم طبض ىلع ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج لمعت

 :ةوشر ىلإ اهلوحت نود لوحت دعاوق ةعومجم لالخ نم ةيعمجلا عم لماعتت يتلا تاهجلا عم وأ ةيعمجلا
 ةيزمر ةميق تاذ ةيدهلا نوكت نأ •
 ةحضاو ةبسانمبو ةرركتم ريغ نوكت نأ •
 اهلداعي ام وأ ةيدقن غلابم نوكت الأ •
 هذه اهضرفت يتلا ةيقالخألاو ةينهملا دودحلا نمض نوكت نأو ةيعمجلاب ةصاخلا كولسلا ةنودم ريياعم كهتنت الأ •

 ةنودملا
 .لباقملا يف بسانم ريغ ءيش ىلع لوصحلا نيمأت ىلإ فدهت الأ •
 :حلاصملا براضت عنم •
 .رجأب ةيعمجلا حلاصل لمعلاو ةرادإلا سلجم ةيوضع نيب عمجلا ةرادإلا سلجم ءاضعأل زوجي ال •
 .ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا نم ةبارق ةقالع مهنيب طبرت ةرادإلا سلجم يف ءاضعأ دوجو زوجي ال •
 .ةرادإلا سلجم ةيوضع ةجيتن تامدخلا يف تازايتما يأ باستكا زوجي ال •
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 :ةينمألا تاكاهتنالا

 . ةينعملا تاهجلا تايصوت بسح جمانرب يأ يف طاشن لكل ةينمألا تاميلعتلل عايصنالا مدع •
 . ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمجل لثممك فظوملا وأ عوطتملا عضو تاكاهتنا •
 مكحب فظوملا وأ عوطتملا ىلإ تلصو دق يتلا تامولعملاو دهاوشلا ريفوتب قلعتي اميف ةينلع تانايب ةيأب ءالدإلا •

 رمأ نود ،ماعلا ءاعدالا رئاود ىلإ تامولعملا وأ دهاوشلا لثم ،ةينوناقلا تاءارجإلا عاونأ نم عون يأ يف ،هبصنم
 .ةيعمجلا ةرادإ سلجم نم قبسم
 .ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج راعشل عورشملا ريغ مادختسالا •
 سلجمل ةقبسملا ةقفاوملا نودب ةيجراخ تاروشنم يف ةيعمجلاب ةقلعتملا ةطشنألا وأ تالاقملا وأ تافلؤملا رشن •

 .ةيعمجلا ةرادإ
 .ةيعمجلا ةناكم ىلإ ءيسي دق ريصقت وأ لعف يأ •
 .ةينيدلا تادقتعملا وأ ديلاقتلاو تاداعلل مزاللا مارتحالا ميدقت مدع •

 :ةقرسلا وأ لامهإلا

 .لامهإلا نع جتان لعفب وأ دمعتم لكشب ءاوس ةيعمجلا تاكلتممب طيرفتلا •
 .نيفظوملا وأ نيعوطتملا دحأل لطاب ماهتا وأ ةيديكو ةبذاك تانايبب بذاكلا ءاعدالا وأ بذاكلا ءارتفالا •

 :ةيعامجلا وأ ةيدرفلا تاكاهتنالا

 .اهرشنو ،هملع نودب لمعلا دارفأ دحأ ريوصت •
 .ةيعمجلا نم ديفتسم يأ وأ ، ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج قيرف نم وضع يأل ةيهفشلا ةءاسإلا •
 .ةادأ وأ ةليسو يأب برضلا قيرط نع يدسجلا ءادتعالا •

 :ةيبيدأتلا تاءارجإلا
 غيلبت متيس هنإف ، ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمجب ةصاخلا ”كولسلا ةنودم“ ماكحأل ةفلاخم عوقو لاح يف

 مهتلا هذه لثم ىلع ةباجإلل بسانملا تقولا اهل / هل حاتي فوس و ,اهّدض / هّدض ةمدقملا تاءاعدالاب فلاخملا
 ءوس ةلاح يف دحاو رهش ىلإ اهديدمت نكمي يتلاو كولسلا ءوس ةلاح يف مايأ 10 لالخ كلذ نوكي ام ةداعو(
 درفلا ّدي فكي نأ ءاعدالا ميدقت روف ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ةرادإ سلجمل زوجي و ،)حدافلا كولسلا
 هريدقت بسحو ةرادإلا سلجمل قحي امك ،يئاهنلا رارقلا رودص ىتح يعوطتلا وأ يفيظولا لمعلا نع ينعملا
 و ،ةبسانملا تاءارجإلاب قلعتي اميف اهل / هل ةحيصنلا ميدقت و ءاعدالا يف رظنلا ةعباتمل عامتجا دقعي نأ ،صاخلا

 ةلمتحملا تاءارجإلا عيمج متت نأ نامضل اهدهج ىراصق ةيعامتجالا تامدخلاو ةيمنتلاو ةثاغإلل  دعاوس لذبتس
 .نيفظوملا وأ نيعوطتملا قحب
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 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل ةلجسم
 )1284( مقرب

 

 سلجم سيئرل زوجي هنإف ، ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يف فظوم وأ عوطتم يأ دض ًايرهوج ءاعدالا ناك اذإ
 :نيرايخلا دحأب مايقلا صاخلا مهريدقت بسحو هبئان وأ ةرادإلا

 .رابتخالا تحت هعضو وأ ينعملل راذنإ هيجوت-1
 رسألل ريدس ةيعمج يف نيلماعلاب قلعتي اميف لوعفملا ةيراس تاميلعتلا قفوو يروف رثأب هعم لمعلا ءاهنإ-2

 حبصيس ينعملا فظوملا وأ عوطتملا لجس نإف ،لطابو ساسأ هل سيل ءاعدالا نأ نّيبت اذإو ،   ءامن - ةجتنملا
 .كشلا وأ ةمهتلا نم ًائربم

 :ةيصوصخلا
 ةيرشبلا دراوملا مسق نمض ةنمؤمو ةددحم نكامأ يف نيفظوملا وأ نيعوطتملا لكل ةيصخشلا تاّفلملا ظفحُت

 .ارصح
 .تافلملا هذه ةعجارم طقف ةيعمجلا يف ةيرشبلا دراوملا مسق لوؤسمو يذيفنتلا ريدملل قحي
 حومسملا ةمولعملا عونل ددحملا رايعم ( تافلملا نم تامولعملا ضعب ىلع لوصحلا مهل حمسي يتلا تاهجلا

 .رشابملا ريدملا ، قيقدتلا مسق ، يلاملا مسقلا :مه  ) اهل ةبلاطلا ةهجلا لمع  عم اقفاوتم نوكي اهئاطعإ
 :تاكاهتنالا نع غيلبتلا

 
 كولسلا ةنودمل كاهتنالاب قلعتي اميف هابتشا وأ كش يأ كانه نأ فظوم وأ عوطتم يأل نيبت اذإ
 غيلبتلا اهيلع / هيلع نيعتي هنإف ، ةيعامتجالا تامدخلاو ةيمنتلاو ةثاغإلل ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمجب ةصاخلا

 يأ ،رشابملا لوؤسملا عم رشابملا لاصتالا نم وأ ىواكشلا قودنص لالخ نم تاهبشلاو كوكشلا هذه نع
 .هب فرتعملا يرادإلا لسلستلا لالخ نم

 :ةيعوتلا
 ،كولسلا ةنودم ىلع عالطالا ةيلوؤسم ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يف نيلماعلا عيمج لمحتي

 :ةيلكلا ةيلوؤسملا
 ذيفنت معدتو لالغتسا نود لوحت ةئيب ةئيهتب نومزلم ”كولسلا ةنودم“ مهيلع قبطنت نيذلا صاخشألا عيمج

 سلجم سيئر لمحتيو ،ةئيبلا هذه ىلع ةظفاحملا ىلع لمعلاو ،كولسلاب قلعتي اميف اهيف ةدراولا ريياعملا
 .ةئيبلا هذه ىلع ظافحلل ةمزاللا ةمظنألا ريوطتو معد ليبس يف ةصاخ تايلوؤسم ةرادإلا

 
 


