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 ةيلخادلا ةعجارملا تاءارجإ ةمئاق
 

 

 فيراعتلا

 

  :ىلوألا ةداملا

 صنلا قايس ضتقي مل ام اهنم لكل ةحضوملا يناعملا هاندأ ةروكذملا تاحلطصملاب دصقي
 كلذ فالخ
 تامولعملا نمأ ةيعمج :ةهجلا

   .ةيعمجلا يف ةيرادإ ةطلس ىلعأ :لوألا لوؤسملا

 .ةيلخادلا ةعجارملاو ةمكوحلا :ةرادالا

 ةيدقنلا ةيامحلا ضرغل ةمدختسملا بيلاسألاو قرطلا ةعومجم :ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ

 تاسايسلاب مازتلالا عم ةيجاتنإلا ةءافكلا ريوطتو ةيبساحملا ةقدلا نامضو ىرخألا لوصألاو

 .ةددحملا ةيرادإلا

  :ةيناثلا ةداملا

  اهفادهأو يميظنتلا اهطابتراو ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ ءاشنإ

 

 لوألا لوؤسملاب طبتري يسيئرلا رقملا يف ةيلخادلا ةعجارملل ةرادا سيسأتب ةيعمجلا ىلوتت 

 لوؤسملا نم رارقب – ةجاحلا دنع – ئشنت ةدحولا نإف ،عورفلل ةبسنلاب امأ  .ةيعمجلا يف

 ةسرامم قيرط نع اهب ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ ةرادالا ىلوتت  .ةيعمجلا يف لوالا

 .حئاوللا هذه ماكحأل ًاقفو اهل ةلوخملا تاصاصتخالا

 

  :ةيلاتلا فادهألا قيقحتل كلذو

 روف اهفشكو ءاطخألاو لايتحالا نم دحلاو ،ةماعلا تاكلتمملاو تاكلتمملا ةيامح )1

 .اهعوقو
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 .ةلماكو ةقيقد ةيبساحملا تالجسلاو ةيلاملا تانايبلا نأ نم دكأتلا )2

 مادختسالا ىلإ يدؤي امم اهل ةيعارلا تاهجلاو ةيلاملا تايلمعلا ةيلاعف نم دكأتلا )3

 .ةحاتملا دراوملل لثمألا

 قيقحتل ةهجلل ةمزلملا ططخلاو تاسايسلاو تاميلعتلاو حئاوللاب مازتلالا قيقحت )4

 .ةمظتنم ةقيرطبو بسانم لكشب اهفادهأ

 ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةيلاعفو ةمالس
 

  :ةثلاثلا ةداملا

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا ليكشت 

 متيف عورفلا امأ ،ةيعمجلل يرادإلا ليكشتلا بسحب هتبترم ددحت ريدم نم ةرادالا نوكتت  

 يفيظولا هسيئر ىوتسمو هيفظوم ددعو هلمعو هماهمو عرفلا مجح بسح ةبترملا ديدحت

 رارقلا نوكيو ،هفادهأ قيقحتو هلمعب مايقلل ةيئاهنلا ةربخلا يوذ نيفظوملا نم فاك ددعو

 .ةيعمجلا يف لوألا لوؤسملا نع رداص

 

  :ةعبارلا ةداملا

 :فيظوتلل ةماعلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب ةرادإلل اريدم نيعي نميف طرتشي

�  .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ 

�   .ةيملعلا ةربخلاو ةيميلعتلا تالهؤملا ثيح نم ةينهملا ةيافكلا هيف رفوتت نأ 

�  .ةيعماج ةداهش نع ةيميلعتلا هتالهؤم لقت ال نأ 

� ةيعمجلاب لوالا لوؤسملا ةقفاومب الا هتيقرت وا هلقن وا هنييعت متي ال 

 هيفظوم ددعو هلمعو هماهمو عرفلا مجح بسح ةبرجتلا ديدحت متيف عورفلل ةبسنلاب امأ

 .يفيظولا هسيئر ىوتسمو
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  :ةسماخلا ةداملا

   .فيظوتلل ةماعلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب - ةرادالا يف نيفظوملا نم نيعي نميف طرتشي
  .ةيعماج ةداهش ىلع ًالصاح نوكي نأ -

 .ةيعمجلا طاشن يف ةيلمع ةربخ هيدل -
 
  :ةسداسلا ةداملا

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا يريدم ماهم 
 نعو ةدحولا ريس نسح نع ًالوؤسم نوكيو ،اهيلع فارشإلاو اهميظنتب ةرادالا ريدم موقي 

 .ةيلعافب اهتاصاصتخا عيمج زاجنا
 
  :ةعباسلا ةداملا

 يف لوالا لوؤسملا لبق نم اهدمتعي ةيلخادلا ةعجارملل ةيونس ةطخ ةرادالا ريدم عضي   

 ةبسانم ىرخأ ليصافت يأو يناكملاو ينامزلا ةعجارملا لاجم لمشت يتلاو ،ةيعمجلا
 ةيعمجلا يف لوألا لوؤسملا ةقفاوم ذخا دعب اهليدعت ةطخلا ريدملو ،ةطخلا يف اهجاردإل

 
  :ةنماثلا ةداملا

 ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلاب نيصتخملا نيلوؤسملاب ةرشابم لاصتالا ةرادالا ريدمل قحي   

 ىرخأ ةقيثو يأو ،تادنتسملاو تالجسلاو رتافدلا عيمج ىلع عالطالاو ،ةيعمجلا يف
 اذهب ةمزاللا تاحيضوتلاو تانايبلا بلطو ،اهيلإ لوصولا ةيلخادلا ةعجارملا لمع بلطتي

 هنكمت يتلا تاليهستلا ةفاك ريفوتو هعم نواعتلا ةيعمجلا يف نيلماعلا عيمج ىلعو ،نأشلا

 .هماهم زاجنإ نم
 
  :ةعساتلا ةداملا

 ةيمنتلاب ةينعملا ةيعمجلا عم نواعتلاب اهلامعأب ةصاخلا تاءارجالا ةرادالا ريدم دعي )أ   

 .اهريوطت ىلع لمعلاو

 بيردت ةطخ دادعإ ةرادالا ريدم ىلع بجي ،ةمئاقلا بيردتلا ةمظنأب لالخإلا مدع عم )ب   
 يتلا تانايكلا ديدحت عم ،ةسسؤملا يف ءالولا لوؤسم لبق نم ةدمتعم ،ةدحولا يفظومل

 بسح متي بيردتلا نأ رابتعالا نيعب ةطخلا ذخأت نأ بجي  .بيردتلا ةدمو اهيف مهبيردت متيس
 .ةدحولا تاجايتحا
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  :ةرشاعلا ةداملا

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا تايحالصو ماهم

  :يلي امب ةدحولا صتخت ،نوناقلا اهيلع صني يتلا ىرخألا ةعجارملا عاونأب لالخإلا مدع عم   

 ،اهتمءالمو اهتهازنو ،ةبساحملا ماظن كلذ يف امب ،ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقت -1

 ةقيرطب اهتجلاعمل ةيساسألا لئاسولا حارتقاو ،تدجو نإ اهيف روصقلا هجوأ ديدحتو

 امو بعالتلاو رئاسخلاو تافالتخالا نم اهتاكلتممو ةسسؤملا لاومأ ةيامح نمضت
 .هباش

 اهتءافك نم ققحتلاو ةيلاملا تاميلعتلاو ةمظنألاو حئاوللاب ةيعمجلا مازتلا نم دكأتلا -2

 .ةمءالملاو
 ،تايلوؤسملاو تاطلسلا حوضو ثيح نم ةمظنملل ةيميظنتلا ةطخلا ةيافك ىدم مييقت -3

 .ىرخألا ةيميظنتلا بناوجلاو ،ةسفانتملا تاءافكلا نيب لصفلاو
 .دجو نإ فالتخالا بابسأ ليلحتو اهفادهأل ةسسؤملا قيقحت ىوتسم مييقت -4

 نكمي ام ميدقتو ةيعمجلل ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا مادختسا ءوس تالاجم ديدحت -5

 .لبقتسملا يف لبقتسيو لماعي كلذ نم ةيعمجلا
 ةحيحص اهنأ نم دكأتلل اهلامكتسا دعب تاداريإلاو تاقفنلاب ةقلعتملا تادنتسملا قيقدت -6

 .ةمظتنمو
 .اهلماكتو اهتحصو اهقاستا نم دكأتلل ةيبساحملا تالجسلا صحف -7

 .اهب اهمازتلا نم دكأتلل ةسسؤملا لكشت يتلا ةمربملا تايقافتالاو دوقعلا ةعجارم -8

 درجلا لامتكا نم ققحتلاو اهقئاثوو اهتالجسو اهرتافد صحفو قيدانصلا لامعأ ةعجارم -9
 .اهب لومعملا دعاوقلل اقفو

 نم ققحتلاو اهقئاثوو اهتالجسو اهرتافد صحفو تاعدوتسملا لامعأ ةعجارم -10
 .ةررقملا دعاوقلل اًقفو نيزختلاو مييقتلا قرط باعيتسا نكمي اهدرج

 اهتقد نم دكأتلاو ةيعمجلا اهدعت يتلا ةيماتخلا تاباسحلاو ةيلاملا ريراقتلا ةعجارم -11

 ةيعمجلا اهقبطت يتلا تاسايسلاو تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألل اهتقباطم اهادمو
 .ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ةشقانم دنع ةروشملا ميدقت -12

 لاجمل ةيعمجلا يف لوألا لوؤسملا لبق نم اهيلإ ةدنسملا لامعألاب ةرادالا موقت -13

 .ماظنلا اذه يف هيلإ راشملا اهصاصتخا
  :ةرشع ةيداحلا ةداملا
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 :ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا ريراقت 

 يتلا ةعجارم ةيلمع لك ةياهن يف ةعجارملا لامعألا جئاتنب ريراقت دادعإب ةرادالا موقت .1
 ةقلعتملا تايصوتلاو جئاتنلا كلت غلبت مث ،ةيعمجلا لخاد ىرخألا تارادإلا ىلع اهب موقت

 اهذيفنت نم دكأتلل اهريرقت يف ةدراولا تايصوتلا ةعباتمو ،اهب
 خيرات نم موي3 لالخ ةرادالا ريراقت يف ةدراولا تايصوتلا ماسقألا دحأ ذفنت مل اذإ .2

 متي ،يليغشت وأ يلام ريثأت هل ناك اذإ  .ةرطاخملا ةجرد مييقتب ةدحولا موقت ،راطخإلا

 سيئر وأ عرفلا وأ يذيفنتلا ريدملا لاثملا ليبس ىلع( ىلعأ يرادإ ىوتسم ىلإ رمألا عفر
 رخأت وأ ىلعألا يرادإلا ىوتسملا لثمي وأ صخش لثمي نم ضرتعا نإف )ةرادالا سلجم

 ةيعمجلا يف لوؤسملا ىلإ رمألا عفرب هغالبإ خيرات نم اًموي نيثالث ةدمل درلا يف

 .كلذ نأشب بسانملا رارقلا ذاختال )دجو نإ( ضارتعالا ةبحاصم(
    
  :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 اًحضوم ،ةيعمجلا يف لوالا لوؤسملل لقالا ىلع يونس عبر ريرقت ةرادالا ريدم مدقي   

 ،ةدحولا اهتفشتكا يتلا تافلاخملاو ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلاب ةصاخلا ةدحولا لامعا

 تاظوحلم نع يليصفت ريرقت مدقيو ةينعملا تارادالا اهناش يف اهتذختا يتلا تاءارجالاو
 .يجراخلا عجارملا

    
 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ةفلاخم يأ ًاحضوم ،ةيعمجلا سيئر ىلإ -ةجاحلا دنع- ريرقت ميدقت ةرادالا ريدم ىلع بجي   

 .اهنع نيلوؤسملاو ةيعمجلاب قلعتت ةجيتن وأ
 
  :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 ةياهن نم ًاموي نيعست لالخ ةيعمجلا يف لوألا لوؤسملا ىلإ ًاريرقت ةرادالا ريدم مدقي   

 :يلي ام نمضتي ،اًيونس ةيلاملا ةنسلا

 .ةرادالا لامعأ نع تانايب
   تانايبلا ىلع لوصحلا ىدمو ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ تاظحالمو جئاتن مهأ .أ

   .ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلا نم ةبولطملا تاحيضوتلاو

 .اهفادهأل ةيعمجلا زاجنا ىوتسم مييقت .ب
 .ةيعمجلا يف ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقت .ج
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   .ةيلاملا تاءارجإلاو تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةيعمجلا مازتلا ىدم .د

 يماتخلا باسحلا دادعإ دعاوقو ةيبساحملا دعاوقلاو ئدابملاب ةيعمجلا مازتلا ىدم .ه
 .ةيعمجلا ىلإ ةيلاملا ريراقتلاو

 .ريرقتلا يف اهركذ ةبسانم ةرادالا ريدم ىري ةيمهأ يذ حاضيا وأ نايب وأ ةمولعم يأ .و
 

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 يلاملا بقارملاو يجراخلا عجارملاب ةيلخادلا ةعجارملا ةرادا ةقالع 
 نم هنيكمتو ةيعمجلل يجراخلا ققدملا عم ماظتناب نواعتلا اهيفظومو ةرادالا ريدم ىلع 

 .هتاظحالم ذيفنتب ةينعملا تارادإلا ةعباتمو هلمع ءادأل ةمزاللا ريراقتلا عيمج ىلع عالطالا

 
  :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 لامعالا جئاتنب هديوزتو يلاملا بقارملا عم نواعتلا اهيفظومو ةرادالا ريدم ىلع نيعتي   
 تامولعم يأو ،تاظحالم ىلع يوتحت يتلا صوصخلا هجو ىلعو هصاصتخا نمض ةيلخادلا

 .هلمع ءادأ يف هدعاست نأ نكمي

 
  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 اهيفظومو ةرادالا ريدمل لماكلا لالقتسالا ةيعمجلا يف لوالا لوؤسملا رفوي نأ بجي   
 يذيفنت لمع يأب هفيلكت مدع كلذ يف امب ،ةيعوضومب ةيلخادلا ةعجارملاب مهمايق نامضل

 .ةيذيفنتلا ناجللا يف ةكراشملا وأ

 
  :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 مازتلالاو حلاصملا براضت بنجتو دايحلاب مازتلالا اهيفظومو ةرادالا ريدم ىلع بجي   
 نودقفي نيذلا لامعلا ةعجارم نع عانتمالاو مهلمع ةيعوضوم فعضي وأ رثؤي امع فشكلاب

 .مهتعجارم دنع مهتيلالقتسا

 
  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 ءانثأ اهيلع لصحي يتلا ةيرسلا تامولعملا ىلع ظافحلاب اهوفظومو ةرادالا ريدم مزتلي   

 تاجايتحا ريغ يف وأ يصخشلا ضرغلل تامولعملا كلت مادختسا مدعو مهتابجاول مهئادأ
 .اهجراخ وأ ةيعمجلا لخاد لمعلا
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 نورشعلا ةداملا

 ماهملا ةسرامم دنع ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا اهوفظومو ةرادالا ريدم ذخأي نأ بجي   

  :ةيلاتلا لمعلا تاوطخ ةاعارم عم ،ةحئاللا هذهل اًقفو مهيلإ ةلكوملا
   .ةعجارملا لمع تاوطخ عيمجل مئالملاو قيقدلا طيطختلا )أ

 .لمعلا قاروأ تنض اهب ظافتحالاو اهب ديقتلاو لمعلا تاءارجإ قيثوت )ب

 .جئاتن نم هيلا لصوتي ام معدت يتلا تابثالا ةنيرق ىلع لوصحلا )ج

 نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 .حئاوللا هذه ماكحأ ذيفنت نع نيلوؤسم – هصاصتخا لاجم يف لك - ةرادالا فظوم دعي   

 نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 .ةحئاللا هذه ذيفنت ةعباتم يلخادلا عجارملا ىلوتي   

اعتمد  مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في االجتماع (٢) لعام ٢٠٢١م

رئيس مجلس اإلدارة

متعب بن عايد الضبيطي
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