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 ةيجيتا�س� ةيذيفنتلا ةراد�ا

 ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم
 

 �لواق�ا ليهأتل ةماع ةوعد
 ةرون�ا ةنيد�اب ةيزكر�ا ةقطنملل داشر�ا ةموظنم عو�م

 

اديه قبس�ا �لواق�ا ليهأت جمانرب � ةكراش�ا �إ ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم ريوطت ةئيه مكوعدت
ً

 مكتوعدل 
 ةرون�ا ةنيد�اب ةيزكر�ا ةقطنملل داشر�ا ةموظنم عو�م ذيفنت تامدخب ةئيهلا ديو�ل مكضورع �دقتل

 ،اقح¡ اهحرط �يس �لا ةصقان�ا � ةكراش�او �لواق�ا ليهأت جمانرب � ةكراش�ا � مكتبغر لاح �و
 .ةوعدلا هذه � ةحضو�ا تابلطت�ا ةفاكب انديوزت وجر�ا

 مدع � اببس دعي هلبق وأ ¬اهنلا ªلستلا دعوم � تابلطت�ا عيمج ªلستو ءافيتسإ مدعو روصقلا نإ
ابسانم هارت ا� اقفو ªلست يأ ضفر وأ لوبق ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم ريوطت ةئيهل قحي .لهأتلا

ً
. 

 

 تاراسفتس�ا لاسر� دعوم رخآ
  2022 /06/ 19 دحµا موي

 ًءاسم 1 ةعاسلا
 :�ا لسرت

malrefai@mda.gov.sa 

 تافلم لاسر� دعوم رخآ
 ليهأتلا

  2022 /06/ 26 دحµا موي
 ًءاسم 1 ةعاسلا

 :�ا لسرت
malrefai@mda.gov.sa 

  

0307

07ا�ربعاء

akalhussain@mda.gov.sa 

akalhussain@mda.gov.sa 
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 ةمدقم%•
ارظن

ً
 ºغت �إ تدأ ةيريوطت لامعأ نم ةرون�ا ةنيد�اب ةيزكر�ا ةقطن�ا اهدهشت �لا ةينا·علا ةضهنلل 

 لوصولا � ةبوعص دوجو �إ ºغتلا اذه ىدأو ،تاراقعلا ةحاسم �و «اب�ا عاونأو تامادختسإ � ºبك
 لخاد اهماهÀ مايقلا � ºخأتلا �إ تامدخلا يمدقمو يداعلا صخشلا لبق نم هيلإ دوصق�ا ناونعلا �إ
 زÆت كلذل ةدوصق�ا ةهجلا نع ثحبلا دنع قلقلاو رتوتلا ببسي يذلا كابتر�ا كلذكو ،ةيزكر�ا ةقطن�ا،
 لاؤسلا �إ ءوجللا نود ةلوهسو Éيب هتهجو �إ لوصولا نم صخشلا نكÈ روطتم ماظن داجيإ �إ ةجاحلا
 ةينا·ع ةيصخشو ةيوه نÌ هلك كلذو اهتامدخ �دقت � ةينع�ا تاهجلا رخأت مدعو يدج�ا ºغ ثحبلاو
 عراوشلا ªقرتو ةيÍتل مدقتم ماظن عضو ةسارد نع ةرابع عو��او ،ةرون�ا ةنيد�او ةيزكر�ا ةقطنملل
 .عيقبلاو يوبنلا دجس�ا لثم ةقطن�اب ةيسيئرلا Ïاع�ا �إ ةفاض�اب تامدخو قدانف نم «اب�او

 ةسفان�ا نم ضرغلا%•
 ريوطتل فدهي يذلا  عو��ا ذيفنتل لهؤم لواقم عم دقاعتلا � ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم ريوطت ةئيه ةبغر

 .ةدÔع�ا تايمكلا لوادجو تافصاو�او تاططخمللو لامع¡ا قاطنل اقفو  ةقطن�ا اذه

  عو��ا لمع قاطن%•
 اهيف ةبرجتلا �سحتل اهلمكأب ةيزكر�ا ةقطن�ا يطغي عراوشلاو قرطلل لماكتم يداشرإ ماظن ءاشنإ
 نم نسحيو ةيخيراتلا اهتايÍم بسحب ماسقا �إ ةقطن�ا ªسقتب موقي ثيح ةيناسنا Õكأ اهلعجو
 تلÖ ةساردلا .ةينع�ا تاهجلاو تابك·لل وا ةاشملل ءاوس ةقطن�اب لقنتلاو داشر¡ا ماظن ةنسنأ
 ةفاقثلا – ةمÚسلاو ةئيبلا – ةيلامجلا ةسدنهلا( لثم ةديدع ةينف بناوجب هيØÙت ºياعم مادختسا
 لÚخ نم ةرداب�ا لامعأ ذيفنت �يسو .ةرون�ا ةنيد�ا ةيوه ززعت )ةيداصتق¡ا ةيÛتلا – ةيخيراتلا عقاو�او
 - طيطختلا ةلحرم( دÔع�ا ةيزكر�ا ةقطنملل � تايانبلاو Þارµا عطق ماقرµ ثدح�ا ططخ�ا لمع
 تاØÙتلاو ةساردلا قفو ةءاضإ ةدمعأو Ïاعمو ةيداشرإ تاÍجمو تاحول ذيفنتو ،)تاططخ�ا داÔعا
 .ةدÔع�ا

 :اهنمو تاجتنم ذيفنتو Øªت لامعأ لßتو ةيزكر�ا ةقطن�اب ةرون�ا ةنيد�ا � عو��ا لامعأ عقت

 ةيلفسلا فقاو�ا ددعو ةقطن�ا نولو فقو�ا مقر اهيف حضوي ةينبم ةحول :تارايسلا فقاوم لخدم%•
 . ةرفوت�ا

 .·�ا âع قدانفلا ىدحµ يبناجلا رادجلا âع تبثت ةيبناج ةحول :تا·�ا فيرعت%•

 .لوµا يرئادلا قيرط âع تارايسلا هيجوتل :يرئادلا قيرطلا  - تارايسلل ةيداشرإ تاحول%•

 .تامادختس¡ا برقأ �ا مههيجوتو ةقطن�اب ةاش�ا فيرعتل :هاشملل ةيداشرإ تاحول%•

 .ةيزكر�ا ةقطنملل ةيلخادلا قرطلا � تارايسلا هيجوتل:ةيلخادلا تاقرطلا تارايسلل ةيداشرإ تاحول%•

 .ةاش�ا هيجوت و ةäم�ا Ïاع�اب فيرعتلل :تامولع�ا تاتف¡%•
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 .تامادختس¡ا �ا ههيجوتو هعقوÀ رئازلا فيرعتل تاشاش âع يوتحت ةيانب :تامولع�ا زكرم%•

 .تاعطاقتلا طاقن � عراوشلا ءاæأ حضوي :ءىيضم – عراشلا دومع%•

 تاططخ�او تايمكلا لودجل اقفو عيمجلاو 

 عو��ا ةدمو ناكم%•
 ماإو ذيفنتب دقاعت�ا م�ليو   تاططخ�ا بسح ةيزكر�ا ةقطن�اب ةرون�ا ةنيد�ا � عو��ا لامعأ عقت
 .عقو�ا مÚتسا خيرات نم  )يدÚيم رهش 19( ةدم لÚخ اهزاجنإو دقعلا � ةنيب�ا لامعµا عيمج

 عو��ا فادهأ%•
 قيرط نع ةرون�ا ةنيد�اب ةيزكر�ا ةقطن�ا � قفار�او تامدخلا �سحتو ةدوجلا ºياعÀ ءاقتر¡ا%.1

 ةبرجت �سحت � مهاسي اهل يداشرإ ماظن Øªت Æع تابكر�او ةاش�ا تاراسم ديوجتو �سحت
 ةنيد�ا ةيوه عم êاÔي اÀ اهئارثإو ةبرجتلا ريوطت عم لوصولا ليهستو ةاش�او تابك·لل لقنتلا
 ةرون�ا

 نم ززعي امم نمحرلا فويضل ةمدق�ا تامدخلا ىوتسÀ ءاقتر¡ا � ëابم لكشب ةرداب�ا مهست%.2
 ةقطن�ا راوز ةركاذ � خسíي ةنيد�ا Ïاعم نم سبتقم ديرف عباط ةفاضإ

 ةبرجت �سحت � مهاسي اهل يداشرإ ماظن Øªت Æع تابكر�او ةاش�ا تاراسم ديوجتو �سحت%.3
 ةنيد�ا ةيوه عم êاÔي ام اهئارثإو ةبرجتلا ريوطت عم لوصولا ليهستو ةاش�او تابك·لل لقنتلا
 ةرون�ا

 :ةبولط�ا تادنتس�ا%•
 :ةينوناقلا تادنتس�ا!.1

 لوعف�ا ةيراس يراجتلا لجسلا ةداهش 1.1
 لوعف�ا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش 1.2
 لوعف�ا ةيراس ةيعاÔج¡ا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤ�ا نم ةداهش  1.3
 لوعف�ا ةيراس ةيراجتلا ةفرغلا � كاíش¡ا ةداهش  1.4
اصخرم سفانت�ا ناك اذإ راîتس¡ا ةصخر  1.5

ً
اقفو 

ً
 لوعف�ا ةيراس يبنجµا راîتس¡ا ماظنل 

 /ةدوعسلا ةداهش( لوعف�ا ةيراس ةيدوعسلا رداوكلا �طوتل ةيماظنلا ةبسنلا قيقحت ةداهش 1.6
 )تاقاطن

 ةºخµا تاونس ثÚثلا � ةأشن�ا ةينا�ä ةقدص�ا ةيلا�ا ïاوقلا 1.7
 

  اهÙقرتو لواق�ا �خب ةبولط�ا تادنتس�ا ةفاك قافرإ �ي :ةظحÚم

 
 :ةقباسلا تا�خلاو ةينفلا تادنتس�ا!.2

 قفر�ا جذوÛلا بسح لواق�ا نع تامولعم ركذ  2.1
 :âع يوتحي نأ âع ةك�لاب فيرعت 2.2

 ةك�لل يÙظنتلا لكيهلا 2.2.1
 �فظو�ا ددع 2.2.2
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 لواق�ا بتاكمو عورف ددع 2.2.3
  ...خلا ،نيدÔع�ا نيدرو�ا 2.2.4

 ةقباسلا تاونس سمخلا لÚخ روكذ�ا دقعلا عونل ههباشم عيراشم ثÚث نع لقي ¡ام ركذ  2.3
 قفر�ا جذوÛلا بسح

 قفر�ا جذوÛلا بسح عو��ا لمع ةíف سفن � اهذيفنت �يس �لاو ةيلاحلا عيراش�ا ركذ  2.4
 قفر�ا جذوÛلا بسح لواقملل عباتلا يراد�ا و òفلا زاهجلا تاÆخ ركذ  2.5
 دقعلا ذيفنت ةدم لÚخ ةيلا�ا لواق�ا تاما�لإ ركذ  2.6
 لواق�ا ليو رداصم ركذ  2.7
 ءادأ نسح تاداهش ثÚث نع لقي¡ام قافرإ  2.8
 عو��ا لمع قاطنب ةقÚعلا تاذ فينصتلا تاداهش قافرإ  2.9
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 لواق�ا تامولعم جذو�
 لواق�ا 1.1

  لواق�ا لام سأر  )ةسسؤم /ةكë( لواق�ا óأ
  هخيرات  يراجتلا لجسلا مقر
  بصن�ا  لوؤس�ا صخشلا óا

 ناونعلا 1.2
  عراشلا  ةنيد�ا

  يديÆلا زمرلا  ب.ص
  سكاف  فتاه

  «وíكل�ا ديÆلا
 عقو�ا
 «وíكل�ا

 

  سيسأتلا ةنس
 ةك�لا ةيكلم 1.3

 ةيكل�ا ةبسن ةيسنجلا ءاك�لا /ك�Úا
   
   
   
   
   
   

 ةك�لا لثمم تامولعم 1.4
  �óا
  لاوجلا  فتاهلا
  «وíكل�ا ديÆلا
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 ةقباسلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�
 لواق�ا اهمدقي �لا ةطشنµا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 

ايلاح ةöاق عيراشم ةثÚث نع لقي ¡ام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 ÷اتلا لودجلا بسح 
 لوµا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11
 «اثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11

 
 ثلاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
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  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11
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 ةيلاحلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�
 لواق�ا اهمدقي �لا ةطشنµا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 
 

ايلاح ةöاق عيراشم ةثÚث نع لقي ¡ام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 ÷اتلا لودجلا بسح 
 لوµا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11
 «اثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11
 ثلاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا óا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4



!!"#$%&'()*%+,-./#,)0%-12#3%-45#-6%+721/!%,8-49.6%+,-2:;)6%</,-!)46%+,-4#2$!)!
!

  دقعلا ةÙق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنµا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا óإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل «وíكل�ا ديÆلا 11

 
 يراد�ا رداكلا – تا�خلا جذو�

 ÷اتلا لودجلا بسح لواقملل عباتلا يراد�ا رداكلا تاÆخ حضو 2.3
 ةÆخلا ةدم ةÆخلا لاجم/صصختلا ةفيظولا �óا م
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 ةك�لا دراوم جذو�
  لواقملل ةرجأتس�ا وا ةكولم�ا تادع�ا

 ءاهتن¡ا خيرات صيخíلا مقر ةيليغشتلا اهتلاح عنصلا ةنس ةدع�ا óا
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  �ا�او �فلا �يقتلا �ياعم%•
ايلامو اينف �لواق�ا ªيقت �ي

ً
اقفو 

ً
 :÷اتلا لودجلل 

 نزولا سايقلا �يقتلا �ياعم

 %5   ةك�لا تامولعم و ليجستلا
 %50 داÔعا ةباوب � ةك�لا ليجست تامولعم عيمج لامكإ ةك�لا تامولعم

 ةبولط�ا تاداهشلا
 � ةمزÚلا قئاثولاو تاداهشلا âع ةك�لا ةزايح
 بولط�ا لمعلا قاطن

50% 

 %20 ةقباسلا تا�خلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 ةذفن�ا عيراش�ا ددع
 تاونس )سمخلا / ثÚثلا( لÚخ ةذفن�ا عيراش�ا ددع
 ليهأتلا بلط لاجم � ةºخµا

50% 

 ةذفن�ا عيراش�ا ةÙق
 تاونس )سمخلا / ثÚثلا( لÚخ عيراش�ا ةÙق ÷امجإ
 ليهأتلا بلط لاجم � ةºخµا

10% 

 ةذفن�ا عيراش�ا ءادأ
 عم ةقباسلا عيراش�ا � ءادµا تاÙيقت جئاتن لدعم
 ليهأتلا بلط لاجم � ةيموكحلا تاهجلا

10% 

 %20 ليهأتلا بلط لاجم � ةÆخلا تاونس ددع ةÆخلا تاونس ددع

 ةهباش�ا عيراش�ا مجح
 ةÙق :لامعµا قاطن � ةهباش�ا ةقباسلا عيراش�ا ةÙق
 ةيريدقتلا ةفلكلا\لوµا عو��ا دقع

10% 

 - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 ةدوج

  5% 
 %100 ةك�لا ىدل ةعبت�ا ةدوجلا ناº Ìياعم يه ام ةدوجلا ناº Ìياعم

 %5 ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %100 ةمÚسلاو ةحصلاو ةئيبلا ناº Ìياعم يه ام ةمÚسلاو ةحصلاو ةئيبلا ºياعم

 %20 ة¢اقلا ةيدقاعتلا تاما�ل�ا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %50 ةöاقلا عيراش�ا ددع ةيلاحلا عيراش�ا

 %50 فينصتلا بسح ةعسلا\ةöاقلا عيراش�ا ةÙق ةيلاحلا عيراش�ا مجح

 %5 ةي�بلا دراو�ا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %50 �فظو�ا ددع �فظو�ا ددع

 %50 �يدوعسلا �فظو�ا ةبسن �يدوعسلا �فظو�ا ةبسن

 - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 ¤مأتلا

  5% 
 �مأتلا �دقت âع ةردقلا
 مزÚلا

 %100 عو��ا قاطن بسح مزÚلا �مأتلا �دقت âع ةردقلا

 %10 نطابلا يدقاعتم ةرادإ - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
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 ةدÔعم تاءارجإ دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم ةارد�
 )معن لاح �

 %10 نطابلا يدقاعتم ةراد� ةدÔعم تاءارجإ

 ةدÔعم تاسايس دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم رايتخ�
 )معن لاح �

 %10 نطابلا يدقاعتم رايتخ� ةدÔعم تاسايس

 %25   ةيلا�ا تاردقلا
 %50 )ةيلام ةنس رخø( ةيدقنلا ةبسن )ةيلام ةنس رخø( ةيدقنلا ةبسن

 %10 )ةيلام ةنس رخø( لوادتلا ةبسن )ةيلام ةنس رخø( لوادتلا ةبسن

 رخø( ةعيÉلا ةلويسلا ةبسن
 )ةيلام ةنس

 %10 )ةيلام ةنس رخø( ةعيÉلا ةلويسلا ةبسن

 ةنس رخø( تاما�ل¡ا ةبسن
 )ةيلام

 %20 )ةيلام ةنس رخø( تاما�ل¡ا ةبسن

 لدع� يمكاíلا ºيغتلا لدعم
 ةيحبرلا

 %10 ةيحبرلا لدع� يمكاíلا ºيغتلا لدعم

 
 

   %80 �فلا �يقتلل حاجنلا لدعم نأ ثيح
 
  %80 �ا�ا �يقتلل حاجنلا لدعمو
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 :�لستلا تا»لعت%•
 

اببس دعي ةيلاتلا تاÙلعتلا نم يأب لÚخ�ا،اهعابتإو تاÙلعتلا ةءارق ءاجرلا
ً

ايفاك 
ً

 :لهأتلا مدعل 
 ًءاسم 1 هعاسلا م2022 /06/ 26 دحµا موي هاصقأ دعوم � تابلطت�ا ªلست �ي%.1
 .لهؤم ºغ لواق�ا دعيو تاقفر�ا � رظنلا �ي نل ªلستلا دعوم نع رخأتلا لاح � %.2
اينوíكلإ ةبولط�ا تادنتس�ا عيمج ªلست بجي%.3

ً
 

 .ةيبرعلا ةغللابو «وíكلا لكشب تاقفر�ا عيمج ةأبعت بجي%.4
 :�إ اههيجوت �ي تاراسفتسإ يأ دوجو لاح �%.5
 يعافرلا ùوم /سدنه�ا ةيانع 
  malrefai@mda.gov.sa  :«وíكل�ا ديÆلا 
 )ًءاسم 1 ةعاسلا م2022 /06/ 19 دحµا موي( هاصقأ دعوم � 

 لصاوتلا تاباسح Æعو www.mda.gov.sa يæرلا ةهجلا عقوم � جئاتنلا نع نÚع�ا �يس%.6
 ةيعاÔج¡ا

 خيرات نم �عوبسأ اهاصقأ ةدم � مهداعبتسإ بابسأب �لهؤم ºغلا �لواق�ا راطخإ �يس%.7
 لصاوتلاب مهلهأت مدع بابسأ نع راسفتس�ا �لهؤم ºغلا �لواقملل نكÈ وأ جئاتنلا نع نÚع�ا

 :ةهجلا لثمم عم
 يعافرلا ùوم سدنه�ا%=
 malrefai@mda.gov.sa  :«وíكل�ا ديÆلا%=

07ا�ربعاء

عبد ا�حسن الحص�
akalhussain@mda.gov.sa 

عبد ا�حسن الحص�

akalhussain@mda.gov.sa 
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