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 ِمذِت 

اخلريَت ٌٍؿًّ اٌخطىؾٍ دبٕطمت ّؿُت حىصب عُاعت خظىطُت اٌبُأاث ؾًٍ وً ِٓ َؿًّ ٌظاحل اجل

حبىن ) و َشًّ أؾضاء اإلداسة و ادلغإوٌني اٌخٕفُزَني و ادلىغفني و ادلغخشاسَٓ و ادلخطىؾني ( احملافػت ؾًٍ 

خظىطُت بُأاث ادلاحنني و ادلخربؾني و ادلخطىؾني و ادلغخفُذَٓ و ؾذَ ِشاسوخها ألٌ أعذ يف ٔطاق ضُك 

خاٌُت وّا حىصب اٌغُاعت اعخخذاَ اٌبُأاث اخلاطت ألغشاع صذا عغب ِا عُىضظ يف اٌفمشاث اٌ

 اجلّؿُت فمط دبا حمخضُٗ ادلظٍغت . 

 إٌطاق 

حطبك ٘زٖ اٌغُاعت ؾًٍ مجُؽ ِٓ َؿًّ ٌظاحل اجلّؿُت عىاء وأىا أؾضاء رلٍظ ئداسة  أو ِغإوٌني 

 ُت . حٕفُزَني أو ِىغفني أو ِخطىؾني أو ِغخشاسَٓ بظشف إٌػش ؾٓ ِٕاطبهُ يف اجلّؿ

 اٌبُأاث 

اٌبُأاث ,  ٕ٘ا ,  حشًّ أٌ بُأاث ؾاِت أو خاطت ِزً اٌبُأاث اٌشخظُت أو اٌربَذ االٌىخشوين أو 

ادلشاعالث أو أٌ بُأاث أخشي حمذَ ٌٍضّؿُت عىاء ِٓ ادلخطىؾني , ادلاحنني , ادلخربؾني , أو ادلغخفُذَٓ ِٓ 

 خذِاث اجلّؿُت . 

 اٌضّأاث 

حىضُظ ئصشاءاث اٌخؿاًِ ِؽ اٌبُأاث و احملافػت ؾًٍ خظىطُخها داخً اجلّؿُت  هتذف ٘زٖ اٌغُاعت ئىل

 أو ِٓ خالي ِىلؽ اجلّؿُت االٌىخشوين . 
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 حضّٓ اجلّؿُت ِا ٍٍَ : 

  . أْ حخؿاًِ اجلّؿُت ِؽ مجُؽ بُأاث ادلخؿاٍِني ِؿها بغشَت حاِت ِامل َىافمىا ؾًٍ إٌشش 

  . ُحمىَ ببُؽ أو ِشاسوت بُأاث ادلخؿاٍِني ِؿها ِؽ أٌ صهت أخشي دوْ أرهن ٌٓ 

  حشعً اجلّؿُت أٌ ئميُالث أو سعائً ٔظُت ٌٍّخؿاٍِني ِؿها عىاء بىاعطخها أو بىاعطت أٌ صهت ٌٓ

 أخشي دوْ ئرهنُ . 

 ىىْ ِخىفشة أْ حٕشش اجلّؿُت عُاعت خظىطُت اٌبُأاث ؾًٍ ِىلؿها االٌىخشوين ,ئْ وصذ , و أْ ح

 ؾٕذ اٌطٍب ِطبىؾت  أو ئٌىخشؤُت . 

  . أْ َىىْ ٌٍضّؿُت عُاعت خاطت خبظىطُت اٌبُأاث ٌٍّىالؽ االٌىخشؤُت 
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 منىرس ٌغُاعت خظىطُت اٌبُأاث ٌٍّىالؽ االٌىخشؤُت 

ىطُت ٔشىشن أَها اٌضائش اٌىشمي ؾًٍ صَاسحه دلىلؿٕا ؾًٍ االٔخشٔج و ٔخؿهذ ٌه باحملافػت ؾًٍ خظ

بُأاحه اٌيت حضودٔا هبا ِٓ خالي ادلىلؽ . وّا ٍٔخضَ ٌه بخىضُظ عُاعخٕا ادلخؿٍمت خبظىطُت بُأاحه 

 و ٍ٘ وّا ٍٍَ : 

 اٌيت حشاسوها ِؽ ِىلؿٕا االٌىخشوين .  ثِٓ عمه ِؿشفت وُفُت اعخخذاَ اٌبُأا 

  ٍٔخضَ حبّاَت عمىق مجُؽ صواس و ِغخخذِني ٘زا ادلىلؽ و ٍٔخضَ باحلفاظ ؾًٍ عشَت اٌبُأاث و

لذ اؾذدٔا عُاعت اخلظىطُت ٘زٖ ٌإلفظاط ؾٓ إٌهش اٌزٌ ٔخبؿٗ يف مجُؽ اٌبُأاث و ٔشش٘ا 

 ؾًٍ ٘زا ادلىلؽ االٌىخشوين . 

 ٍه اٌبُأاث ئال ٔإوذ ٌه أْ خظىطُخه حشىً ٌٕا أوٌىَت وربي , و عىف ٌٓ ٔغخخذَ ح

 باٌطشَمت ادلالئّت ٌٍغفاظ ؾًٍ خظىطُت بشىً أِٓ . 

  . ٔإوذ مل أَضا أْ ادلىلؽ ال مياسط أٌ أٔشطت ذباسَت 

  ٕٗال ٔمىَ هنائُا بخبادي اٌبُأاث اٌشخظُت ِؽ أٌ صهت ذباسَت باعخزٕاء ِا َخُ اإلؾالْ ؾ

 ٌٍّغخخذَ اٌىشمي و بؿذ ِىافمخٗ ؾًٍ رٌه . 

 اعخخذاَ بُأاث ادلغخخذِني اٌىشاَ باسعاي سعائً راث زلخىي ذباسٌ أو ال ٔمىَ هنائُا ب

 حشوجيٍ . 

 و أخز اِساء هبذف حطىَش ادلىلؽ و  ثلذ ٔغخخذَ اٌبُأاث ادلغضٍت يف ادلىلؽ ٌؿًّ االعخبُأا

حمذمي ذبشبت اعخخذاَ أوزش عهىٌت و فؿاٌُت ٌٍضواس و ادلغخخذِني اٌىشاَ , وّا ميىٕٕا ِٓ 

ُ ؾٕذ احلاصت يف عاٌت سغبخىُ يف اٌخربؼ ٌٍّشاسَؽ و األؾّاي اخلريَت أو سغبخىُ اٌخىاطً ِؿى

يف االطالؼ ؾًٍ ِا َغخضذ ِٓ ادلشاسَؽ واٌرباِش واألؾّاي اخلريَت واٌفشص اٌخطىؾُت اٌيت 
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حمىَ هبا  اجلّؿُت عُذ حغاؾذٔا ٘زٖ اٌبُأاث يف اٌخىاطً ِؿه , واإلصابت ؾٓ اعخفغاسن , 

 ذس اإلِىاْ. وحٕفُز طٍباحه ل

  ال ٔمىَ دبشاسوت ٘زٖ اٌبُأاث ِؽ أطشاف خاسصُت ئال ئرا وأج ٘زٖ اجلهاث الصِت يف ؾٍُّت

اعخىّاي طٍبه , ِا مل َىٓ رٌه يف ئطاس بُأاث مجاؾُت حغخخذَ ٌألغشاع اإلعظائُت  و 

 االحباد , دوْ اشخّاذلا ؾًٍ أٌ بُأاث ِٓ ادلّىٓ اعخخذاِها ٌٍخؿشَف به . 

 ث اٌطبُؿُت َخُ اٌخؿاًِ ِؽ اٌبُأاث و اٌبُأاث بظىسة آٌُت ) ئٌىخشؤُت ( ِٓ خالي يف احلاال

اٌخطبُماث و اٌرباِش احملذدة ٌزٌه , دوْ أْ َغخٍضَ رٌه ِشاسوت ادلىغفني أو ئطالؾهُ ؾًٍ حٍه 

 اٌبُأاث . 

 لابُت أو ِٓ و يف عاالث اعخزٕائُت ) واٌخغمُماث و اٌمضاَا ( لذ َطٍؽ ؾٍُها ِىغفىا اجلهاث اٌش

 ٍَضَ اطالؾٗ ؾًٍ رٌه ؛ خضىؾًا إلعىاَ اٌمأىْ و أواِش اجلهاث اٌمضائُت . 

  حٕطبك عُاعت اخلظىطُت ٘زٖ ؾًٍ وافت اخلذِاث و اٌخؿاِالث اٌيت َخُ ئصشاؤ٘ا ؾًٍ ادلىلؽ

ئال يف احلاالث اٌيت َخُ فُها إٌض ؾًٍ خذِاث أو حؿاِالث راث خظىطُت ؛ فأٗ َىىْ ذلا 

 طُت ِٕفظٍت , و غري ِذرلت بغُاعت اخلظىطُت ٘زٖ . عُاعت خظى

  ؾًٍ اٌشغُ ِٓ رٌه لذ حيخىٌ ادلىلؽ ؾًٍ سوابط دلىالؽ ئٌىخشؤُت أخشي حمؽ خاسس عُطشحٕا , و

ال حغطُها عُاعت اخلظىطُت ٘زٖ , يف عاي لّج باٌىطىي ئىل ِىالؽ أخشي ِٓ خالي اعخخذاَ 

اخلظىطُت ادلخؿٍمت هبزٖ ادلىالؽ , و اٌيت لذ  تاٌشوابط ؾًٍ ِىلؿٕا ؛  فأه عخخضؽ ٌغُاعُ

 زبخٍف ؾٓ عُاعت ادلىلؽ ؛ مما َخطٍب ِٕه لشاءة عُاعت اخلظىطُت ادلخؿٍمت بخٍه ادلىالؽ , 

  ٘زٖ اٌبىابت لذ ربخىٌ ؾًٍ سوابط ئٌىخشؤُت دلىالؽ أو بىاباث لذ حغخخذَ طشلا حلّاَت

ٕا , و حنٓ غري ِغإوٌني ؾٓ زلخىَاث اٌبُأاث و خظىطُاهتا زبخٍف ؾٓ اٌطشق ادلغخخذِت ٌذَ

و طشق خظىطُاث ادلىالؽ األخشي اٌيت ال حمؽ ربج اعخضافت ِىلؽ وصاسة اٌؿًّ واٌخُّٕت 
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االصخّاؾُت و حخىىل صهاهتا ِغإوٌُت محاَخها , و ٕٔظغه باٌشصىؼ ئىل ئشؿاساث اخلظىطُت 

 اخلاطت بخٍه ادلىالؽ . 

 أو ادلخاصشة ببُأاحه أو بُأاحه دلظٍغت أٌ طشف   يف وً األعىاي ٌٓ ٔمىَ باٌبُؽ أو اٌخأصري

راٌذ خاسس ٘زا ادلىلؽ . و عٕغافع يف وافت األولاث ؾًٍ خظىطُت وافت بُأاحه اٌشخظُت 

 اٌيت حخغظً ؾٍُها و عشَخها . 

  ٔػشًا ٌٍخطىس اذلائً يف رلاي اٌخمُٕت , و اٌخغري يف ٔطاق اٌمىأني ادلخؿٍمت باجملاي االٌىخشوين ؛

لؽ حيخفع باحلك يف حؿذًَ بٕىد عُاعت اخلظىطُت ٘زٖ و ششوطها يف أٌ ولج َشاٖ فادلى

ِالئّا , و َخُ حٕفُز اٌخؿذَالث ؾًٍ ٘زٖ اٌظفغت , و َخُ ئخطاسوُ يف عاٌت ئصشاء أٌ 

 حؿذَالث راث حأرري. 

  ٌٍغفاظ ؾًٍ بُأاحه اٌشخظُت , َخُ حأِني اٌخخضَٓ اإلٌىخشوين و اٌبُأاث اٌشخظُت و

 ت باعخخذاَ اٌخمُٕاث األُِٕت ادلٕاعبت . ادلشعٍ

 خبظىص ٘زٖ اٌغُاعت ِٓ خالي  هميىٕه االحظاي بٕا دائّا ٌإلصابت ؾٓ اعخفغاساح 

 (.WWW.TVA.ORG.SA) ِىلؿٕا اإلٌىخشوين 

          

  

http://www.tva.org.sa/

