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 :ُلدُح

اآلداب واألؿالق اإلطالٌُح أًِتع األطاض ًظٌىن دذِشٍ هرٖ اًظٌاطح اًذعسًف ةاًِتادئ و
شُالئه ع دعصًص اًلٌّ اًِهٌٔح واألؿالكٌح فٍ عالكح اًِىعف ُع ُ اًلٌّ، اًفسد، وٓشس

 اًعِالء سلح دعصًص ُع ةها واالًذصاَ اًِظئىًٌح، زوغ دٌِٔح ئطاز دؼر دٔدزض واًذٍ ،زؤطائهو
 صىزج. ةشذى اًفظاد اًظِعٌح، واًعٍِ عٌى ُوافؼح دلدُها اًذٍ ةاًـدُاخ

 :أًطاق

 وُٕ ًهّ عالكاخ دعاكدًحعٌى هافح اًعإٌٌُ دؼدد هرٖ اًظٌاطح اًِظإوًٌاخ اًعاُح 
 .ؿاصح وفلًا ًألٓغِح طٌاطاخوًظذشٔى ُٕ ذًى ُٕ دصدز ًهّ  اًظِعٌح،فٍ  ودطىعٌح

:  اًتٌاْ

  :اؿذٌاز اًِىزد واًِساكتح - أ
  ْعٔد اؿذٌاز  اًظٌاطحاًِتادئ أًِصىص عٌٌها فٍ هرٖ  اًظِعٌحطتم دًظث أ

 شسهائهّ وُىزدًهّ. 
 ٌٕواًِلاوً ًًٕظث أْ ًوىْ ًدي اًشسهاء ٓغّ ًِساكتح ُدي اُذشاي اًِىزد. 
 األعِاي:ٓصاهح  - ب
  صٔع  أو-ًؼغس عٌى اًشسهاء أًِفرًٕ دلدًّ أو دفع أو طٌث أو كتىي أي شٍء

اًِذعٌلح ةأي ُٕ  اإلطساءاخعٌى اًلسازاخ أو  الئمةشوٍ ػٌس  ًٌذأسٌس-ةرًى  االٓطتاع
 . وأٓشطح اًظِعٌح أعِاي

  ْاًفاطدج واهذشافها األٓشطحًِٔع  واإلطساءاخاًشسهاء عٌى اًعٌٌِاخ  ًداوًَظث أ. 
  :اًشسًفح أًِافظح - خ
  ْأعِاًهّ ةِا ًذىافم ُع كىاعد أًِافظح  أًِفروْاًشسهاء اًظِعٌح و ظسيدًظث أ

 . االػذوازِوافؼح ٓغاَ أًِافظح اًظعىدي، طعٌا ًاًشسًفح واًلىًح وةِا ًذىافم ُع 
  اًعادًح ةِا فٍ ذًى  األعِايُِازطاخ  أًِفروْ اًشسهاءو اًظِعٌح ظذـدَد أًْظث

 .اًدكٌلح واًؼلٌلٌح االعالٓاخ
 األعِاي: طظالخدكح  - ز
   ُْتادئ اًِؼاطتح ُعاًٌس و وفماًِاًٌح  واًظظالخدذطاةم اًدفادس دذلٌد وًظث أ

 .عاَاً
  ْهاٌُح ودكٌلح ُٕ طٌِع اًظىآث اًِادًح. اًظظالخًظث أْ دوى 

   ْواًِدفىعاخ اًفعٌٌح.  اًِعاُالخُلسوءج وواضؼح ودعوع  اًظظالخًظث أْ دوى 

  فٍ وُلٌدج ُظظٌح  أُىاي ػٌسأي  أًِفروْاًظِعٌح واًشسهاء  ظذـدَد أالًظث
 .اًدفادس
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  :ػِاًح اًِعٌىُاخ - ض
  ْػلىق اًٌِوٌح اًفوسًح واًِعٌىُاخ  أًِفروْاًشسهاء اًظِعٌح وؼٍِ دًظث أ

 .واًذٍ دشٍِ أي ُعٌىُاخ شـصٌح ًذّ طِعها أو دـصًٔها أو ُعاًظذها اًظسًح،
  أو اًىصىي ػٌس أًِاطث  حأو ئطاءج اطذـداَ أو طسك فلداًْظث أْ ًعٌِىا عٌى ُٔع

 ٌٌِوٌح اًفوسًح واًِعٌىُاخ اًظسًح أو هشفها أو دؼٌٌسها. ً
 ػٌس اًِسؿص ةه أو ٓشس اًِعٌىُاخ اًذٍ دّ  االدصايدىفٌس طتٍ اًؼِاًح ُٕ  ًظث

 عٌٌها.اًؼصىي 
 :طىدج أًِذع - غ
   ةاًِىاد/أًِذظاخ  اإلُدادفٍ عٌٌِح  اًِشازهىْ أًِفروًْظث أْ ًضِٕ اًشسهاء

اًظىدج وُِازطح ضِاْ ًٌِذطٌتاخ اًـاصح ةٌىائؽ  واالُذشايواؿذتازها ودؼٌٌفها 
  .اًِظظٍ ةها أًِذظاخ أًِاطتحاًِـذتسًح واًذصٌٔع 

  ،ًظث أْ دوىْ اًىسائم أو اًتٌآاخ ذاخ اًصٌح ةاًِىاد/أًِذظاخ اًذٍ ًذّ اًلٌاَ ةها
ةها  اًذالعثًِوٕ  الوآُٔح ةؼٌص  ًالطذعادجأصٌٌح ودكٌلح وُلسوءج وُساكتح وكاةٌح 

 ًِوٕ فلدها.  والةشوٍ ُلصىد أو ػٌس ُلصىد 
  اًذٍ دضعها اًظهاخ  ةاًظظالخ االػذفاظًوٍ ُذطٌتاخ  أًِفرًٕ اًشسهاء اُذشايًظث

 اًظِعٌح. وهرًى دٌى أًِصىص عٌٌها فٍ أي ادفاكٌح ُىكعح ُع ذاخ اًعالكح
 :ًٌضىاةط اًذظازًح االُذشاي - ؾ
   واًذصدًس واًعلىةاخ  االطذٌسادًظٌِع ضىاةط  أًِفروًْظث أْ ًِذشٍ اًشسهاء

 األُشٍ. االُذشاي األٓغِح ذاخ اًعالكحاًِعِىي ةها وػٌسها ُٕ 
 :فئةداء اًِـاو - د
  ًًٕدي اًظِعٌح أو أي شـص ًعٍِ  اً ةأْ ُىعف ئْ دتٌٕ ًهًّظث عٌى اًشسهاء أًِفر

 .فىزاً  ئدازج اًظِعٌح الئم، ئةالغأو ػٌس  ٓغاٍُكد اشذسن فٍ طٌىن ػٌس ٌٓاةح عٔها 
 ًعٍِ ٌٓاةح عٔها كد ُٕ أو  اًظِعٌح شى أْ أػد شسهاءدعسف أو د طهحفسد أو  أي

، ًظث أْ ًفصؽ عِا ًدًه اًِهٌٔح اًظٌىن دٔذهى كىاعد أعِاي أو أٓشطحاشذسن فٍ 
 اإلةالغوُٕ سّ   /https://qz.org.sa اًظِعٌح ُىكع عتس زاةط دلدًّ اًشواوي فٍ

 .اًظِعٌحإلدازج عٕ اًِـاوف 
 ػٌص ًِوٕ اًؼفاظ  ُذـصص،ِـاوف ًدًسها فسًم عٕ اً غواإلفصا اطذلتاي اًشواوي

 ةه أًغاَ(.ةلدز ُا ًظِؽ )عٌى طسًح هىًذى 
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 :ًِظإوًٌاخا

ًعٌِىْ دؼر ئدازج اًرًٕ  اًعإٌٌُوعٌى طٌِع  أٓشطح اًظِعٌحدطتم هرٖ اًظٌاطح ضِٕ 
 واإلًِاَ ةها اًظٌاطحوعٌى هرٖ  ةأعِاًهّاالطالع عٌى األٓغِح اًِذعٌلح واشساف اًظِعٌح 

اًىعٌفٌح.  ّوُظإوًٌاده ّ، واالًذصاَ ةِا وزد فٌها ُٕ أػواَ عٔد أداء واطتادهواًذىكٌع عٌٌها
ٓشس اًىعٍ ةشلافح وُتادئ اًظٌىن اًىعٌفٍ واؿالكٌاخ  اًذٔفٌرًحوعٌى ئدازج اًِىازد 

 .هاةٔظـح ُٔ واألكظاَ اًىعٌفح ودصوًد طٌِع اإلدازاخ

 :اًِساطع

هـ 42/6/2224اًِىافم  5/24 اًظِعٌح هري اًظٌاطح فٍ اطذِاعه زكّاعذِد ُظٌع ئدازج 
 طاةلًا. كىاعد اًظٌىنودؼٍ هرٖ اًظٌاطح ُؼٍ طٌِع طٌاطاخ 

 

 
  

 


