










.أن نتحلى بالفضيلة واألخالق والنزاهة واألمانة والوحدة والتآلف





شري هو حاجة إنسانية أساسية ال يمكن للعنصر الب

م أن يعيش من دونها فمن دون أمن ال يستساغ طعا

.الموال يهنأ االنسان بعيش وال ينعم بالراحة والس

.لكي تزدهر التنمية ال بد من وجود األمن

بل , ألن األمن في المملكة مهم للمواطنين والمقيمين على أراضيها

.مهم للعالم أيضا بسبب مكانتها وموقعها وتأثيرها

.وزارة الداخلية واألمن العام ورجال الشرطة







.مكافحة اإلرهاب والتطرف

.مكافحة أعمال السرقة والعنف

.مكافحة الجريمة والمخدرات

على ومنه تربية األبناء, شراكة المواطن في تحقيق األمن ضرورية

حب الوطن والمحافظة على مكتسباته ومساعدة األجهزة األمنية 

.ومحاربة الفساد والجريمة





الدين

الحاكم

المؤسسة

الفرد

واطنين ألنه بتحقيق العدل في المجتمعات وعدم التمييز بين الم

.والمساواة بينهم يسود األمن واالستقرار

ره ألن االقتصاد يسهم في تطور المجتمع وتوفر عوامل ازدها

.وبالتالي يتحقق األمن واالستقرار في البالد

ومساعدة األجهزة األمنية, بالمحافظة على مكتسبات الوطن

.ومحاربة الفساد والجريمة







وب حياة بتحسين نمط حياة الفرد واألسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسل

متوازن وذلك من خالل تهيئة البيئة الالزمة ودعم واستحداث خيارات 

يهية جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في األنشطة الثقافية والترف

.والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة



تقديم تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع متناهية الصغر. 1.

تقديم تمويل اجتماعي بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين. 2.

العمل على تشجيع التوفير واالدخار لألفراد والمؤسسات في المملكة. 3.



.حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشخص الفرد وحياته الخاصة من التعرض لالعتداء او السرقة

انات قد يشكل خطرا علي أو على أسرتي حيث أنه من السهل استغالل هذه البي

.لذلك من الضرورة أن تكون هذه البيانات محمية بشكل صارم, إليذائي



برمجيات خبيثة

.التصدي له من خالل األمن المعلوماتي



لى هو توفير دعائم االنتاج والحركة االقتصادية السليمة والمحافظة ع:األمن االقتصادي

.الثروات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة للجميع

هو سالمة فكر االنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطية :األمن الفكري

.واالعتدال في فهمه للدين والسياسة والكون

.األمن االجتماعي.              األمن الديني والفكري

.األمن العسكري.                    األمن االقتصادي

لة هو حماية التجهيزات والمعلومات والبيانات الرسمية المتداو

.عبر االنترنت من التسريب واالختراق





تمرة متحف رائع وجميل ويستعرض في جنباته مسيرة نجاح مس

.ألكثر من مائة عام











.للحفاظ على وطني ومكتسباته, التعاون معهم

.بالجد واالجتهاد والعمل الجاد على تحقيق هذا الحلم, نعم

.معلومات سرية تخص الجيش سمعها المواطن أو اطلع عليها

.معلومات تخص المصالح الحكومية قد تسبب الضرر لها



.البرمجيات الخبيثة

.المحافظة على األمن واالستقرار, حماية المقدسات االسالمية والمصالح الوطنية, الدفاع عن أراضي الوطن وحدوده

.ترك العبادات الجريمة والمخدرات, الفرقة, النزاع, التخلف, الخيانة, الفساد, التطرف

.تشويه الدين االسالمي وإغفال سماحة االسالم ويسره وتنفير غير المسلمين منه

.المديرية العامة للمباحث.                          األمن العام

.قوات الطوارئ الخاصة.                      حرس الحدود

.قوات األمن الخاصة.                      الدفاع المدني



.تأمين األبناء والتحقق من سالمتهم من االنحراف

.تأمين المنزل أو مكان العمل بوضع كاميرات مراقبة





ه وشكل مع قيادت, اظهر المواطن السعودي استشعار كبير للمسئولية

هللا الكثير وأفشل بعد توفيق, وحكومته سًدا منيًعا أمام الحاقدين والطامعين

.من المخططات التي تستهدف الوطن

ع أنه يجب على الجميع المحافظة على األمن واألمان في المجتم

.والمساهمة في حفظ أمن الوطن ومساعدة األجهزة األمنية



اء يحقق لنا األمن الوطني االستقرار في البالد وهو األساس في رخ

.الشعوب واستقرارها

ياء ألنه يشعر بالخطر قبل وقوعه في المجتمع ويتعرف على األش

.وإدراكها وتمييزها وتبليغ الجهات األمنية, التي تضر باألمن

.التأكد من تأمين المنزل وإغالقه-أ

.تأمين األبناء والتحقق من سالمتهم من االنحراف-ب

.تأمين السيارة وتجنب تركها مفتوحة عند مغادرتها ولو لمدة قصيرة جًدا-ج





ر ألن الوطن هو األرض التي يعيش عليها المواطن فأمن الوطن يوف

.استقرار وأمن المواطن

.ألنه من أخطر األمراض التي تفتك بالمجتمع وتقتل روح التسامح بين الناس

تقديرنا لرجال األمن لمحافظتهم على الوطن والمواطن 

.نيوتضحيتهم بأنفسهم ووقتهم فداء للوطن هو دعم لألمن الوط
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.تحقيق األمن واالستقرار ومحاربة جميع أنواع الجريمة

.المحافظة على سالمة الحجاج وحمايتهم

قوات الطوارئ الخاصة لحفظ النظام وإنقاذ المخطوفين ومكاف. حة 1

.اإلرهاب

قوات األمن الخاصة تتولى مهمات أمنية محددة مثل الكشف عن. 2

.متفجرات وغيرها
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ون لن يكون هناك إبداع أو أفكار جديدة أو اختالفات أو ألوان أو هوايات وسيك

.الجميع بشكل واحد

حقد

حسد
عصبيةكراهية

أنانية

بخل كرم

حب

احترام

تقدير

تضحيةوفاء

تفاؤل

عدل

عطاء



د تسبب يجدر علينا الحذر في اتخاذ قدواتنا وعدم االنسياق وراء بعض األمور التي ق

.نا وثقافتنالنا الضرر والعمل على تنمية شخصياتنا بشكل جيد ومناسب لوطننا ودين



نظر والقدرة على االبتكار واإلبداع والبحث عن وجهات ال, ألنه يمنحنا التنوع في الخبرات

.رائعةواألفكار الجديدة واتخاذ القرارات بشكل أفضل ويؤدي إلى إنجاز اكتشافات واختراعات

ج لدينا عندما يحقق الفرد هويته ويطور من شخصيته إلى األفضل ينت

.أفراد مبدعون ومبتكرون ومجتمع ناجح ومزدهر







عوبات الثقة والقدرة على تحمل المسئولية وتحقيق أهدافه وطموحاته والتغلب على المشاكل والص

.متواضع رحمه هللا, وإيجابي, حريص على التعلم, وشخصية متطورة ذاتًيا, التي واجهته





رص أكبر التفكير والتخطيط يقلل من إمكانية اإلخفاق وتوفير ف

.لتنمية الذات وكسب الخبرات

.أن أكون مسؤواًل 

.أن أكون طموًحا

.أن أكون إيجابًيا
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.تحقيق التنافس اإليجابي المستمر بين الطلبة

.تشجع على اإلبداع واالبتكار

.تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المعارف



المحافظ على حق الصحبة, هو الخليل المعين على كل خير ذو الخلق الحسن

.ضا هللاوالمفيد في كل عمل ويرجو ر, المراعي له قواًل وفعاًل , حاضًرا أو غائًبا

زز الثقة وجود األصدقاء يرفع نسبة تقبل الذات والشعور باالنتماء ويع

.بالنفس ويتحقق هذا عندما نختار األصدقاء الصالحين





.الحرص على التعلم

.تنمية القدرات والمهارات

.اختيار األصدقاء بعناية

تماعي بسبب تبني بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االج

سيئة التي بعض األفكار السلبية واألفكار النمطية والسلوكيات ال

.تؤثر على هويتنا الشخصية



.ألن التنمية الذاتية تبدأ عند الثقة بالنفس وتقديرها واالهتمام بها

يساهم في تطوير السلوك والشخصية واندماج الفرد داخل 

.مجتمعه واكتشاف الفرد قدراته ومهاراته

.بسبب اكتساب الفرد خبرات ومهارات وأفكار بشكل مستمر

لى كون االنسان ذا قيمة أو ذا أهمية بالنسبة لآلخرين هذا معناه أنه قادر ع

.العطاء وهذا ينعكس على شخصيته وذاته
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