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 ةمدقم%•
ارظن

ً
 تابسان�اب فيرعتلاو ةيعوتلا 
 ةديا��ا ةبغرلاو راوزلاو نير�ع�ا دادعأ 
 ةعراست�ا ةدايزلل 

 ةيفاقثلا تايلاعفلا تاحاس ريوطت عو�م مهاسيس ،هجو�ا هيف�لاو ةيفاقثلا ةيعوتلاو ةينطولا
 طبر 
 مهاست ةيزكر�ا ةقطن�اب تاحاسلا ضعب ريوطتو �سحت 
 ةرون�ا ةنيد�اب ةيزكر�ا ةقطن�اب
 ل¨خ نم نمحرلا فويضل ةينادجولا ةبرجتلا رثأ ةدايز ¡إ ةفاض�اب يخيراتلاو �يدلا مهثرإب راوزلا
 ةيخيراتلا ¯اع�ا مهأ ضرع اهيف ¬ي ةيزكر�ا ةقطن�ا 
 ةقرفتم نكامأ 
 ةيفاقثلا تاحاسلا ثادحتسا
 رئازلل 
رع�ا ديصرلا ديزت ةيداشرإ ةطراخك ةرون�ا ةنيد�اب ةيم¨س�ا ثادح²ا مهأ ±ع ةدهاشلاو
غرتو

ّ
 .«رم ¡إ يور�ا ليوحت دعب ثادح²ا كلت ليخت هل حيتتو اهيلع فوقولاو اهترايز 
 هب

 ةسفان�ا نم ضرغلا%•
 فدهي يذلا  عو��ا ذيفنتل لهؤم لواقم عم دقاعتلا 
 ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم ريوطت ةئيه ةبغر
 .ةد�ع�ا تايمكلا لوادجو تافصاو�او تاططخمللو لامعÂا قاطنل اقفو  ةقطن�ا اذه ريوطتل

 عو��ا لمع قاطن%•
 اهب نطقي Äلا ةرون�ا ةنيد�ا 
 ةيزكر�ا ةقطن�ا 
 ةقرفتم نكامأ 
 ةيفاقثلا تاحاس 3 ثادحتسا


رع�ا ديصرلا ديزت ةيداشرإ ةطراخك ةرون�ا ةنيد�اب ¯اع�ا مهأ ضرع ¬ي ثيحب ،نمحرلا فويض 
غرتو رئازلل

ّ
 ¬يسو .اهيلإ داشر�او ةرون�ا ةنيد�ا ¯اع� قيوستلاو ةيعوتلا اهيلع فوقولاو اهترايز 
 هب

 ءاشنإ ،ةيزكر�ا ةقطن�ا 
 ةيفاقث تاحاس ث¨ثل Éدنهلا ÇÈتلا ل¨خ نم ةرداب�ا لامعأ ذيفنت
 ةقطن�ا 
 ةيفاقث تاحاس ث¨ث ءاشنإ ،ةيزكر�ا ةقطن�ا 
 بذجلا قاطنب فيرعتلل راوز زكرم
 .ةيزكر�ا

 – بيكس دن¨لا ( لامعأ لÌتو هيزكر�ا ةقطن�ا قطانم ضعبب  ةرون�ا ةنيد�ا 
 عو��ا لامعأ عقت%•
 – ت¨ظ�ا – شرفلا – ةران�ا – ىرلا – Îجشتلاو ةعارزلا – ةفصر²او تايضر²ا – ةيتحتلا ةينبلا
 تاططخ�او تايمكلا لودجل اقفو  )تاءاشن�ا - تايتوصلا
 عو��ا ةدمو ناكم%•

 ماÔإو ذيفنتب دقاعت�ا م�ليو تاططخ�ا بسح ةيزكر�ا ةقطن�اب ةرون�ا ةنيد�ا 
 عو��ا لامعأ عقت
 .عقو�ا م¨تسا خيرات نم )يد¨يم رهش 18( ةدم ل¨خ اهزاجنإو دقعلا 
 ةنيب�ا لامع²ا عيمج
 

 

 عو��ا فادهأ%•
 ةيزكر�ا ةقطن�ا 
 ةيخيراتلاو ةيفاقثلاو ةينيدلا ةيئارث�ا تايلاعفلاو عقاو�ا ليعفتو ليهأت%.1

 تاحاس�ا Îفوتو ماعلا رادم ±ع ةفلتخ�ا تايلاعفلا دقع �كÔ ×ع ةرون�ا ةنيد�اب
 .كلذل ةمز¨لا تامدخلاو

 مهفوقو دنع مهيدل ةيخيراتلاو ةيفاقثلا تامولع�ا زيزعت ×ع نمحرلا فويض ةبرجت ءارثإ%.2
 .«رم ¡إ يور�ا ليوحتو ةرون�ا ةنيد�ا ¯اعم ±ع

 تاحاسلا ل¨خ نم مهل قيوستلا ×ع ةرون�ا ةنيد�ا ¯اعم ةرايزل نمحرلا فويض Øفحت%.3
 .في�لا يوبنلا دجس�ا ¡إ مهقيرط 
 مهفداصت Äلا ةقرف�ا ةيفاقثلا
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 Äلا ةيفاقثلا تاحاسلا ×ع ةرون�ا ةنيد�ا ¯اع� ةيحايسلا تÂوجلاو ةرايزلا تاراسم Èظنت%.4
 .ةيحايسلا تاك�لل ةيقيوست ةصنمو عجرم نوكت

 :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 ةيعا�جÂا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤ�ا نم ةداهش  1.3
 لوعف�ا ةيراس ةيراجتلا ةفرغلا 
 كا�شÂا ةداهش  1.4
اصخرم سفانت�ا ناك اذإ راÚتسÂا ةصخر  1.5

ً
اقفو 

ً
 لوعف�ا ةيراس يبنج²ا راÚتسÂا ماظنل 

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

 ةÎخ²ا تاونس ث¨ثلا 
 ةأشن�ا ةينا�Ø ةقدص�ا ةيلا�ا Ýاوقلا 1.7
 

  اهÞقرتو لواق�ا ¬خب ةبولط�ا تادنتس�ا ةفاك قافرإ ¬ي :ةظح¨م

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

 قفر�ا جذوßلا بسح لواق�ا نع تامولعم ركذ  2.1
 :±ع يوتحي نأ ±ع ةك�لاب فيرعت 2.2

 ةك�لل يÞظنتلا لكيهلا 2.2.1
 �فظو�ا ددع 2.2.2
 لواق�ا بتاكمو عورف ددع 2.2.3
  ...خلا ، نيد�ع�ا نيدرو�ا 2.2.4

 ةقباسلا تاونس سمخلا ل¨خ روكذ�ا دقعلا عونل ههباشم عيراشم ث¨ث نع لقي Âام ركذ  2.3
 قفر�ا جذوßلا بسح

 قفر�ا جذوßلا بسح عو��ا لمع ة�ف سفن 
 اهذيفنت ¬يس Äلاو ةيلاحلا عيراش�ا ركذ  2.4
 قفر�ا جذوßلا بسح لواقملل عباتلا يراد�ا و �فلا زاهجلا تا×خ ركذ  2.5
 دقعلا ذيفنت ةدم ل¨خ ةيلا�ا لواق�ا تاما�لإ ركذ  2.6
 لواق�ا ليوÔ رداصم ركذ  2.7
 ءادأ نسح تاداهش ث¨ث نع لقيÂام قافرإ  2.8
 عو��ا لمع قاطنب ةق¨علا تاذ فينصتلا تاداهش قافرإ  2.9
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 لواق�ا تامولعم جذو�
 لواق�ا 1.1

  لواق�ا لام سأر  )ةسسؤم /ةكã( لواق�ا âا
  هخيرات  يراجتلا لجسلا مقر
  بصن�ا  لوؤس�ا صخشلا âا

 ناونعلا 1.2
  عراشلا  ةنيد�ا

  يدي×لا زمرلا  ب.ص
  سكاف  فتاه

 عقو�ا  çو�كل�ا دي×لا
  çو�كل�ا

  سيسأتلا ةنس
 ةك�لا ةيكلم 1.3

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

 ةك�لا لثمم تامولعم 1.4
  �âا
  لاوجلا  فتاهلا
  çو�كل�ا دي×لا
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 ةقباسلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�
 لواق�ا اهمدقي Äلا ةطشن²ا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 

ايلاح ةèاق عيراشم ةث¨ث نع لقي Âام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 éاتلا لودجلا بسح 
 لو²ا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11
 çاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11

 
 ثلاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
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  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11
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 ةيلاحلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�
 لواق�ا اهمدقي Äلا ةطشن²ا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 
 

ايلاح ةèاق عيراشم ةث¨ث نع لقي Âام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 éاتلا لودجلا بسح 
 لو²ا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11
 çاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11
 ثلاثلا عو��ا فصولا م
  عو��ا âا 1
  عو��ا عقوم 2
  عو��ا تانوكم 3
  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
  دقعلا ةÞق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتن²ا خيرات 8
  عو��ا نع لوؤس�ا âإ 9
  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10
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  عو��ا نع لوؤسملل çو�كل�ا دي×لا 11
 

 يراد�ا رداكلا – تا�خلا جذو�
 éاتلا لودجلا بسح لواقملل عباتلا يراد�ا رداكلا تا×خ حضو 2.3
 ة×خلا ةدم ة×خلا لاجم/صصختلا ةفيظولا �âا م
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 ةك�لا دراوم جذو�
  لواقملل ةرجأتس�ا وا ةكولم�ا تادع�ا

 ءاهتنÂا خيرات صيخ�لا مقر ةيليغشتلا اهتلاح عنصلا ةنس ةدع�ا âا
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  �ا�او �فلا يقتلا  ياعم%•
ايلامو اينف �لواق�ا Èيقت ¬ي

ً
اقفو 

ً
 :éاتلا لودجلل 

 نزولا سايقلا يقتلا  ياعم

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


 ةمز¨لا قئاثولاو تاداهشلا ±ع ةك�لا ةزايح ةبولط�ا تاداهشلا 
 %50 بولط�ا لمعلا قاطن

 %20 ةقباسلا تا�خلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 تاونس )سمخلا / ث¨ثلا( ل¨خ ةذفن�ا عيراش�ا ددع ةذفن�ا عيراش�ا ددع

 %50 ليهأتلا بلط لاجم 
 ةÎخ²ا

 تاونس )سمخلا / ث¨ثلا( ل¨خ عيراش�ا ةÞق éامجإ ةذفن�ا عيراش�ا ةÞق
 %10 ليهأتلا بلط لاجم 
 ةÎخ²ا

 عم ةقباسلا عيراش�ا 
 ءاد²ا تاÞيقت جئاتن لدعم ةذفن�ا عيراش�ا ءادأ
 %10 ليهأتلا بلط لاجم 
 ةيموكحلا تاهجلا

 %20 ليهأتلا بلط لاجم 
 ة×خلا تاونس ددع ة×خلا تاونس ددع

 ةÞق :لامع²ا قاطن 
 ةهباش�ا ةقباسلا عيراش�ا ةÞق ةهباش�ا عيراش�ا مجح
 %10 ةيريدقتلا ةفلكلا\لو²ا عو��ا دقع

 - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %5   ةدوج
 %100 ةك�لا ىدل ةعبت�ا ةدوجلا ناÎ ëياعم يه ام ةدوجلا ناÎ ëياعم

 %5 ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %100 ةم¨سلاو ةحصلاو ةئيبلا ناÎ ëياعم يه ام ةم¨سلاو ةحصلاو ةئيبلا Îياعم

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

 %50 فينصتلا بسح ةعسلا\ةèاقلا عيراش�ا ةÞق 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
 %5   �مأتلا
 �مأتلا ìدقت ±ع ةردقلا
 %100 عو��ا قاطن بسح مز¨لا �مأتلا ìدقت ±ع ةردقلا مز¨لا

 %10 نطابلا يدقاعتم ةرادإ - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
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 ةد�عم تاءارجإ دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم ةارد�

 )معن لاح 

 %10 نطابلا يدقاعتم ةراد� ةد�عم تاءارجإ

 ةد�عم تاسايس دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم رايتخ�

 )معن لاح 

 %10 نطابلا يدقاعتم رايتخ� ةد�عم تاسايس

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

 %10 )ةيلام ةنس رخí( لوادتلا ةبسن )ةيلام ةنس رخí( لوادتلا ةبسن
 رخí( ةعيîلا ةلويسلا ةبسن

 %10 )ةيلام ةنس رخí( ةعيîلا ةلويسلا ةبسن )ةيلام ةنس

 ةنس رخí( تاما�لÂا ةبسن
 %20 )ةيلام ةنس رخí( تاما�لÂا ةبسن )ةيلام

 لدع� يمكا�لا Îيغتلا لدعم
 %10 ةيحبرلا لدع� يمكا�لا Îيغتلا لدعم ةيحبرلا

 
 

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

اببس دعي ةيلاتلا تاÞلعتلا نم يأب ل¨خ�ا،اهعابتإو تاÞلعتلا ةءارق ءاجرلا
ً

ايفاك 
ً

 :لهأتلا مدعل 
 ًءاسم 1 هعاسلا م2022 /06/ 26 دح²ا موي هاصقأ دعوم 
 تابلطت�ا Èلست ¬ي%.1
2.% 
 .لهؤم Îغ لواق�ا دعيو تاقفر�ا 
 رظنلا ¬ي نل Èلستلا دعوم نع رخأتلا لاح 
اينو�كلإ ةبولط�ا تادنتس�ا عيمج Èلست بجي%.3

ً
 

 .ةيبرعلا ةغللابو çو�كلا لكشب تاقفر�ا عيمج ةأبعت بجي%.4
5.%
 :¡إ اههيجوت ¬ي تاراسفتسإ يأ دوجو لاح 
 يعافرلا ðوم سدنه�ا ةيانع 
  ç:  malrefai@mda.gov.saو�كل�ا دي×لا 
 
 )ًءاسم 1 ةعاسلا م2022 /06/ 19 دح²ا موي( هاصقأ دعوم 

 لصاوتلا تاباسح ×عو www.mda.gov.sa  يñرلا ةهجلا عقوم 
 جئاتنلا نع ن¨ع�ا ¬يس%.6
 ةيعا�ج�ا

 خيرات نم �عوبسأ اهاصقأ ةدم 
 مهداعبتسإ بابسأب �لهؤم Îغلا �لواق�ا راطخإ ¬يس%.7
 لصاوتلاب مهلهأت مدع بابسأ نع راسفتس�ا �لهؤم Îغلا �لواقملل نكò وأ جئاتنلا نع ن¨ع�ا

 :ةهجلا لثمم عم
 يعافرلا ðوم/ سدنه�ا%?
 ç:  malrefai@mda.gov.saو�كل�ا دي×لا%?

07ا�ربعاء
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عبد ا�حسن الحص�

عبد ا�حسن الحص�

akalhussain@mda.gov.sa 

akalhussain@mda.gov.sa 


