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 مقدمة
اآل ابذ األخلل اذاالللل ا رذاسما للسذاأللللا ذتمثللهذهلللسذاسة الللرذاسبالمللدذ اسم للا  ذ 

سذتازمزذاسق مذاسمها رذ األخ ق رذفيذع قرذاسموظللدذاللسذاذذاسق م،ذذاسفل ،ذ نشلسةلوكذذ

ذتازمللزذاللسذ هللاذ االسبللزا ذذاسمةلللوس ر،ذذر حذذتام للرذذإطللارذذتحتذذتادرجذذ اسبيذذ،رؤلائهزا ئهذ 

ذ شللبحذاسفةللا ذاسجما للر،ذ اسامللهذعلللحذا افحللرذتقللداهاذاسبلليذ اسخللداا ذاساملل  ذثقللر

ذصورة.

ذ

 النطاق
 اللل ذسهلللمذع قلللا ذتحلللد ذهللللسذاسة اللللرذاسمةلللة س ا ذاسااالللرذعللللحذ افلللرذاسالللاال  ذ

خاصللرذذل الللا  مةللبثاحذالل ذمسللصذالل ذت للدرذسهللمذذاسجما للر،فلليذذتااقدمللرذ تعوع للر

ذ. فقًاذسألنظمر

ذ

 البيان
ذاخب ارذاسمور ذ اسملاق ر:ذ .1

مجلللل ذطبذتع للللةذاسجما للللرذاسم للللا  ذاسما للللوسذعل هللللاذفلللليذهلللللسذاسة الللللرذعاللللدذاخب للللارذ •

 شل ائهمذ اور مهم.ذ

 .مج ذطبذم وبذسدىذاسشل ا ذنظمذسملاق رذادىذاابثالذاسمور م ذ اسمقا س   •

ذ

ذنزاهرذاألعمال: .2

ط ذصللاسذاالنع للا ذذ-محظلذعلحذاسشل ا ذاسمافلم ذتقدممذط ذ فسذط ذطل ذط ذق للولذطشذشللي ذ •

 سلبلليث لذ شلل هذال لللذالئللةذعلللحذاسقلللارا ذط ذاالللللا ا ذاسمبالقللرذ لليشذالل ذطعمللالذ- لللسصذ

  طنشعرذاسجما ر.ذ

 مج ذطبذمدا  ذاسشل ا ذعلحذاسامل ا ذ االللا ا ذسماسذاألنشعرذاسفالدةذ ا بشافها.ذ •

ذ

ذ

ذ
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ذ
ذ

ذاسماافةرذاسشلمفر:ذ .3

اسماافةللرذمجلل ذطبذتجلللشذاسجما للرذ اسشللل ا ذاسمافلللم ذطعمللاسهمذ مللاذمبوافللةذاللسذقواعللدذ •

 اسشلمفرذ اسقومرذ  ماذمبوافةذاسذنظا ذاسماافةرذاسةاو ش،ذلا اذسم افحرذاالحب ار.ذ

اسشللل ا ذاسمافلللم ذامارلللا ذاألعمللالذاساا سللرذ مللاذفلليذمسللصذ اسجما للرذذمج ذطبذتةبخد ذذ •

 .االع نا ذاسدق قرذ اسحق ق ر

ذ

ذ قرذلج  ذاألعمال: .4

 مج ذطبذتبق دذ تبعا ةذاسدفاتلذ اسةج  ذاسماس رذ فةذااام لذ ا ا  ذاسمحال رذاساا .ذذ •

 مج ذطبذت وبذاسةج  ذ االرذ  ق قرذا ذلم سذاسجوان ذاسما مر.ذ •

 مج ذطبذت وبذاسةج  ذاقل  ةذ  اضحرذ تا سذاسمااا  ذ اسمدفوعا ذاسفال ر.ذذ •

 .اوالذال لذاةجلرذ اق دةذفيذاسدفاتلمج ذطالذتةبخد ذاسجما رذ اسشل ا ذاسمافلم ذطشذط •

ذ

ذحمامرذاسمالواا :ذذ .5

 مج ذطبذتحميذاسجما رذ اسشل ا ذاسمافلم ذحقواذاسمل  رذاسف لمرذ اسمالواا ذاسةلمر، •

  اسبيذتشمهذطشذاالواا ذشخ  رذمبمذلماهاذط ذتخزماهاذط ذاااسجبها.ذ

 لللذاسمااللل ذمج ذطبذماملواذعلللحذااللسذفقللدابذط ذإلللا ةذالللبخدا ذط ذللللقرذط ذاسوصللولذال •

 سلمل  رذاسف لمرذ اسمالواا ذاسةلمرذط ذ شفهاذط ذتغ  لها.ذ

مجلل ذتللوف لذللل هذاسحمامللرذالل ذاالت للالذال لللذاسملللخمذ للهذ اط ذنشلللذاسمالواللا ذاسبلليذتللمذ •

 اسح ولذعل ها.ذ

 

ذلو ةذاسمابج: .6

مجللل ذطبذم لللم ذاسشلللل ا ذاسمافللللم ذاسمشلللار   ذفللليذعمل لللرذاالالللدا ذ اسموا ااسمابجلللا ذذ •

 اخب ارهلللاذ تغل فهلللاذ االابثلللالذسلمبعل لللا ذاسخاصلللرذ للللوائرذضلللمابذاسجلللو ةذ امارللللرذ

ذ .اسب ا سذ اسمخب لمرذاسماال رذاسمةجهذ هاذاسمابجا 

اسبيذمبمذاسق للا ذ هللا،ذطصللل رذمج ذطبذت وبذاسوثائةذط ذاس  انا ذما ذاس لرذ اسموا ااسمابجا ذ •

  ق قللرذ اقللل  ةذ الاق للرذ قا لللرذس لللباا ةذ الااللرذ ح للبذالذمم لل ذاسب علل ذ هللاذ شلل هذ

ذاق و ذط ذال لذاق و ذ الذمم  ذفقدها.ذ

مج ذاابثالذاسشل ا ذاسمافلم ذس هذابعل ا ذاالحبفللابذ اسةللج  ذاسبلليذت للاهاذاسجهللا ذ •

 اتفاق رذاوقارذاسذاسجما ر.ذذما ذاسا قرذ  لسصذتلصذاسما وسذعل هاذفيذطش



 

 
3 

ذ

ذ

ذ

ذاالابثالذسل وا طذاسبجارمر: .7

مجللل ذطبذممبثللللهذاسشللللل ا ذاسمافلللللم ذسجم لللسذضللللوا طذااللللللب لا ذ اسب للللدملذ اساقو للللا ذذ •

 اسمامولذ هاذ ال لهاذا ذاألنظمرذما ذاسا قرذاالابثالذاألاثه.ذ

ذ

ذإ دا ذاسمخا ف: .8

ا للرذط ذطشذشللخمذمامللهذمج ذعلحذاسشل ا ذاسمافلم ذإبذت   ذسهمذ لليبذاوظفللًاذسللدىذاسجم •

ذن ا رذعاهاذقدذاشبلكذفيذللوكذال لذنظاايذط ذال لذالئة،ذإ  غذإ ارةذاسجما رذفورًا.ذ

ط ذا ذمامهذن ا رذعاهاذقللدذاشللبلكذ اسجما ر طشذفل ذط ذلهرذتالفذط ذتشصذطبذطحدذشل ا  •

اسةلوكذاسمها ر،ذمجلل ذطبذمف للرذعمللاذسدمللهذع لللذرا للطذ فيذطعمالذط ذطنشعرذتابهصذقواعد

 الل ذثللمذاال لل غذعلل ذاسمخللا فذذذwww.smoo.org.saاسشلل ا ىذفلليذاسموقللسذاسجما للرذذذذتقدمم

ذال ارةذاسجما ر.ذ

البق الذاسش ا ىذ االف احذع ذاسمخللا فذمللدملهاذفلمللةذابخ للم،ذح للبذمم لل ذاسحفللابذ •

ذعلحذللمرذهومبصذ) قدرذااذمةمرذ هذاساظا (.ذ

 

 

 

 المسؤوليات
لم للسذاساللاال  ذاسلللم ذماملللوبذتع للةذهلللسذاسة الللرذضللم ذطنشللعرذاسجما للرذ علللحذ

تحلللتذإ ارةذ اشللللافذاسجما لللرذاالطللل  ذعللللحذاألنظملللرذاسمبالقلللرذ املهلللمذ عللللحذهللللسذ

اسة الللرذ االسمللا ذ هللاذ اسبوق للسذعل هللا،ذ االسبللزا ذ مللاذ ر ذف هللاذالل ذطح للا ذعاللدذط ا ذ

 ال للاتهمذ اةللة س اتهمذاسوظ ف للر.ذ علللحذإ ارةذاسمللوار ذاسباف لمللرذنشلللذاسللوعيذ ثقافللرذ

  ذاسةلللللوكذاسللللوظ فيذ اخ ق للللا ذاسوظ فللللرذ تز مللللدذلم للللسذاال ارا ذ األقةللللا ذ ا للللا

ذ. اةخرذااها
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 االعتماد
ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذ2019(ذساللللا ذذ2فلللليذااللبمللللا ذرقللللمذ)ذذاسة الللللراعبمللللدذاجلللللسذإ ارةذاسجما للللرذهلللللسذ .1

ذ.ذ 2019ا12ا26هلذاسموافةذذ1441ا4ا29ذيف

تمتذاسموافقرذالل ذاجلللسذاال ارةذعلللحذتحللدمبذاسلللوائرذ اسة الللا ذ اللاً ذعلللحذتفللوم ذ .2

 اسة اللللا ذاسداخل لللرذفللليذطع لللا ذاسمجللللسذسللللئ سذاجللللسذاال ارةذ بحلللدمبذاسللللوائرذ

ذ ذ.ذ2021ساا ذذ3االلبما ذرقمذذ

تمتذاسموافقرذا ذطع ا ذاجلسذاال ارةذ ادذعلضذاسلوائرذ اسة الا ذ اللدذاسبحللدمبذ .3

ذ ذ.ذ2022ساا ذذ1 اعبما هاذفيذااللبما ذرقمذذ
 

 


