
 

 
 

 

 
 ةيجيتاخبسال ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ةرونملا ةنيدملا ةقطنم
 

 نيلواقملا ليهأتل ةماع ةوعد
 ةرونملا ةنيدملاب ةيزكرملا ةقطنملاب قرطلا ةنسنأ عورشم

 

اديهمت قبسملا نيلواقملا ليهأت جمانرب يف ةكراشملا ىلإ ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريوطت ةئيه مكوعدت
ً

 مكتوعدل 
 ةرونملا ةنيدملاب ةيزكرملا ةقطنملاب قرط عبرأ ةنسنأ عورشم ذيفنت تامدخب ةئيهلا ديوزتل مكضورع ميدقتل

 ،اقحال اهحرط متيس يتلا ةصقانملا يف ةكراشملاو نيلواقملا ليهأت جمانرب يف ةكراشملا يف مكتبغر لاح يفو
 .ةوعدلا هذه يف ةحضوملا تابلطتملا ةفاكب انديوزت وجرملا

 مدع يف اببس دعي هلبق وأ يئاهنلا ميلستلا دعوم يف تابلطتملا عيمج ميلستو ءافيتسا مدعو روصقلا نإ
ابسانم هارت امل اقفو ميلست يأ ضفر وأ لوبق ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريوطت ةئيهل قحي .لهأتلا

ً
. 
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 تافلم لاسرإل دعوم رخآ
 ليهأتلا
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 ًءاسم 1 ةعاسلا

 :ىلا لسرت
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 ةمدقم •
 ،نيرمتعملاو جاجحلا نم ةرونملا ةنيدملا راوز دادعأ يف عراستم دايدزا نم ةرونملا ةنيدملا هدهشت امل ارظن
اصرحو

ً
 تاجايتحا يبلتو ةنمآو ةيرثم ةبرجت مهل نمضت راوزلل ةيلاع ةدوج تاذ تامدخ ميدقت نامض ىلع 

 قرطلا ىلع ةنسنألا ريياعم قيبطت ىلع ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريوطت ةئيه تصرح .تائفلا عيمج
 نامضو نيفوفكملاو ةقاعإلا يوذب ةصاخلا ةاشملا تاراسمو ةفصرألاو تارمملا نيسحتل ةيزكرملا ةقطنملاب
 .نامأو ةلوهس لكب يوبنلا دجسملاب ةطيحملا ةيزكرملا ةقطنملا يف مهلقنت ليهست

 ةسفانملا نم ضرغلا •
 فدهي يذلا عورشملا ذيفنتل لهؤم لواقم عم دقاعتلا يف ةرونملا ةنيدملا ةقطنم ريوطت ةئيه ةبغر
 لوادجو تافصاوملاو تاططخمللو لامعالا قاطنل اقفو ةرونملا ةنيدملاب ةيزكرملا ةقطنملاب قرطلا ةنسنأل
 .ةدمتعملا تايمكلا

 عورشملا لمع قاطن •
 لماكب اهتفصرأ ريوطتو ةيزكرملا ةقطنملاب ةراتخم ةيسيئر قرط عبرأ ةنسنأ لامعأ لامكتسا
 قرطلل ةفصرألا ريوطت لالخ نم عورشملا لامعأ ذيفنت متيسو  ةيتحتلا اهتينب ةءافك عفرل اهتانوكم
 ،)قرطلا تاحول - فيصرلا بيطشت - داوملا صيصرت - فيصرلل ةيتحتلا ةينبلا ليهأت( ةراتخملا
 ،ةعارزلاو ريجشتلا ،ةيروكيد ةرانإ بيكرت نيفوفكمللو ةقاعإلا يوذلو ةاشملل تاراسم صيصخت
 داومب تلفسإلا لادبتسا لامكتسا ،تالفاحلاو تارايسلل فقاوم ريوطت،سولجلل يسارك بيكرت
 .تلزابلا
 ةيتحتلا ةينبلا – بيكس دناللا( لامعأ لمشتو ةيزكرملا ةقطنملا عراوش ضعبب عورشملا لامعأ عقت امك
 لودجل اقفو )تالظملا – شرفلا – ةرانإلا – يرلا – ريجشتلاو ةعارزلا – ةفصرألاو تايضرألا –

 .تاططخملاو تايمكلا

 عورشملا ةدمو ناكم •
 بسح ةراتخملاو ةيسيئرلا ةيزكرملا ةقطنملا عراوش نم ددعب ةرونملا ةنيدملا يف عورشملا لامعأ عقت
ارهش 25( ةدم لالخ اهزاجنإو دقعلا يف ةنيبملا لامعألا عيمج مامتإو ذيفنتب دقاعتملا مزتليو تاططخملا

ً
 

ايداليم
ً

 .عقوملا مالتسا خيرات نم )

 عورشملا فادهأ •
 نيسحتو ةدوجلا ريياعمب ءاقترالا لالخ نم نيرمتعملاو جاجحلل ةيلاع ةدوج تاذ تامدخ ميدقت .1

 ةرونملا ةنيدملاب ةيزكرملا ةقطنملا قرط ةئيهت قيرط نع ةرونملا ةنيدملا يف قفارملاو تامدخلا
 اهل ةدحوم ةيوه ءافضإو ةرانإ ةدمعأو ةيداشرإ حول عضوو ةاشملل

 نينطاوملاو نيرمتعملاو جاجحلا ةمدخل ريجشتلا لالخ نم ةللظمو هنمآ تاراسم نيوكت .2
 .نيميقملاو

 :ةبولطملا تادنتسملا •
 :ةينوناقلا تادنتسملا .1

 لوعفملا ةيراس يراجتلا لجسلا ةداهش 1.1
 لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش 1.2
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 لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا نم ةداهش 1.3
 لوعفملا ةيراس ةيراجتلا ةفرغلا يف كاخبشالا ةداهش 1.4
اصخرم سفانتملا ناك اذإ رامثتسالا ةصخر 1.5

ً
اقفو 

ً
 لوعفملا ةيراس يبنجألا رامثتسالا ماظنل 

 /ةدوعسلا ةداهش( لوعفملا ةيراس ةيدوعسلا رداوكلا نيطوتل ةيماظنلا ةبسنلا قيقحت ةداهش 1.6
 )تاقاطن

 ةريخألا تاونس ثالثلا يف ةأشنملا ةينازيمل ةقدصملا ةيلاملا مئاوقلا 1.7
 
 اهميقرتو لواقملا متخب ةبولطملا تادنتسملا ةفاك قافرإ متي :ةظحالم

 
 :ةقباسلا تاربخلاو ةينفلا تادنتسملا .2

 قفرملا جذومنلا بسح لواقملا نع تامولعم ركذ 2.1
 :ىلع يوتحي نأ ىلع ةكرشلاب فيرعت 2.2

 ةكرشلل يميظنتلا لكيهلا 2.2.1
 نيفظوملا ددع 2.2.2
 لواقملا بتاكمو عورف ددع 2.2.3
  ...خلا ، نيدمتعملا نيدروملا 2.2.4

 ةقباسلا تاونس سمخلا لالخ روكذملا دقعلا عونل ههباشم عيراشم ثالث نع لقي الام ركذ 2.3
 قفرملا جذومنلا بسح

 قفرملا جذومنلا بسح عورشملا لمع ةخبف سفن يف اهذيفنت متيس يتلاو ةيلاحلا عيراشملا ركذ 2.4
 قفرملا جذومنلا بسح لواقملل عباتلا يرادإلاو ينفلا زاهجلا تاربخ ركذ 2.5
 دقعلا ذيفنت ةدم لالخ ةيلاملا لواقملا تامازتلا ركذ 2.6
 لواقملا ليومت رداصم ركذ 2.7
 ءادأ نسح تاداهش ثالث نع لقي الام قافرإ 2.8
 عورشملا لمع قاطنب ةقالعلا تاذ فينصتلا تاداهش قافرإ 2.9
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 لواقملا تامولعم جذومن
 لواقملا 1.1
  لواقملا لام سأر  )ةسسؤم /ةكرش( لواقملا مسأ
  هخيرات  يراجتلا لجسلا مقر
  بصنملا  لوؤسملا صخشلا مسا

 ناونعلا 1.2
  عراشلا  ةنيدملا

  يديربلا زمرلا  ب.ص
  سكاف  فتاه

 عقوملا  ينوخبكلإلا ديربلا
  ينوخبكلإلا

  سيسأتلا ةنس
 ةكرشلا ةيكلم 1.3

 ةيكلملا ةبسن ةيسنجلا ءاكرشلا /كالملا
   
   
   
   
   
   

 ةكرشلا لثمم تامولعم 1.4
  مسالا
  لاوجلا  فتاهلا
  ينوخبكلإلا ديربلا
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 ةقباسلا عيراشملا – تاربخلا جذومن
 لواقملا اهمدقي يتلا ةطشنألا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 

ايلاح ةمئاق عيراشم ةثالث نع لقي الام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 يلاتلا لودجلا بسح 
 لوألا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11
 يناثلا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11

 
 ثلاثلا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
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  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11
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 ةيلاحلا عيراشملا – تاربخلا جذومن
 لواقملا اهمدقي يتلا ةطشنألا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 
 
 
 
 
 

ايلاح ةمئاق عيراشم ةثالث نع لقي الام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 يلاتلا لودجلا بسح 
 لوألا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11
 يناثلا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11
 ثلاثلا عورشملا فصولا م
  عورشملا مسا 1
  عورشملا عقوم 2
  عورشملا تانوكم 3
  عورشملل ةكلاملا ةهجلا 4
  دقعلا ةميق 5
  دقعلا ةدم 6
  ةيادبلا خيرات 7
  ءاهتنالا خيرات 8
  عورشملا نع لوؤسملا مسا 9
  عورشملا نع لوؤسملا عم لصاوتلا مقر 10
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  عورشملا نع لوؤسملل ينوخبكلإلا ديربلا 11
 

 يرادإلا رداكلا – تاربخلا جذومن
 يلاتلا لودجلا بسح لواقملل عباتلا يرادإلا رداكلا تاربخ حضو 2.3
 ةربخلا ةدم ةربخلا لاجم/صصختلا ةفيظولا مسالا م
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 8 ةرونملا ةنیدملاب ةیزكرملا ةقطنملاب قرطلا ةنسنأ عورشم نیلواقملا لیھأت ةوعد 
 

 ةكرشلا دراوم جذومن
  لواقملل ةرجأتسملا وا ةكولمملا تادعملا

 ءاهتنالا خيرات صيخخبلا مقر ةيليغشتلا اهتلاح عنصلا ةنس ةدعملا مسا
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  يلاملاو ينفلا مييقتلا ريياعم •
ايلامو اينف نيلواقملا مييقت متي

ً
اقفو 

ً
 :يلاتلا لودجلل 

 نزولا سايقلا مييقتلا ريياعم

 %5   ةكرشلا تامولعم و ليجستلا
 %50 دامتعا ةباوب يف ةكرشلا ليجست تامولعم عيمج لامكإ ةكرشلا تامولعم

 يف ةمزاللا قئاثولاو تاداهشلا ىلع ةكرشلا ةزايح ةبولطملا تاداهشلا
 %50 بولطملا لمعلا قاطن

 %20 ةقباسلا تاربخلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 تاونس )سمخلا / ثالثلا( لالخ ةذفنملا عيراشملا ددع ةذفنملا عيراشملا ددع

 %50 ليهأتلا بلط لاجم يف ةريخألا

 تاونس )سمخلا / ثالثلا( لالخ عيراشملا ةميق يلامجإ ةذفنملا عيراشملا ةميق
 %10 ليهأتلا بلط لاجم يف ةريخألا

 عم ةقباسلا عيراشملا يف ءادألا تامييقت جئاتن لدعم ةذفنملا عيراشملا ءادأ
 %10 ليهأتلا بلط لاجم يف ةيموكحلا تاهجلا

 %20 ليهأتلا بلط لاجم يف ةربخلا تاونس ددع ةربخلا تاونس ددع

 ةميق :لامعألا قاطن يف ةهباشملا ةقباسلا عيراشملا ةميق ةهباشملا عيراشملا مجح
 %10 ةيريدقتلا ةفلكلا\لوألا عورشملا دقع

 - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %5   ةدوج
 %100 ةكرشلا ىدل ةعبتملا ةدوجلا نامض ريياعم يه ام ةدوجلا نامض ريياعم

 %5 ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %100 ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا نامض ريياعم يه ام ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا ريياعم

 %20 ةمئاقلا ةيدقاعتلا تامازتلالا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %50 ةمئاقلا عيراشملا ددع ةيلاحلا عيراشملا

 %50 فينصتلا بسح ةعسلا\ةمئاقلا عيراشملا ةميق ةيلاحلا عيراشملا مجح

 %5 ةيرشبلا دراوملا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %50 نيفظوملا ددع نيفظوملا ددع

 %50 نييدوعسلا نيفظوملا ةبسن نييدوعسلا نيفظوملا ةبسن
 - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
 %5   نيمأتلا
 نيمأتلا ميدقت ىلع ةردقلا
 %100 عورشملا قاطن بسح مزاللا نيمأتلا ميدقت ىلع ةردقلا مزاللا

 %10 نطابلا يدقاعتم ةرادإ - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا
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 ةدمتعم تاءارجإ دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم ةرادإل
 )معن لاح يف

 %10 نطابلا يدقاعتم ةرادإل ةدمتعم تاءارجإ

 ةدمتعم تاسايس دجوت له
 قفري( نطابلا يدقاعتم رايتخال
 )معن لاح يف

 %10 نطابلا يدقاعتم رايتخال ةدمتعم تاسايس

 %25   ةيلاملا تاردقلا
 %50 )ةيلام ةنس رخآل( ةيدقنلا ةبسن )ةيلام ةنس رخآل( ةيدقنلا ةبسن

 %10 )ةيلام ةنس رخآل( لوادتلا ةبسن )ةيلام ةنس رخآل( لوادتلا ةبسن
 رخآل( ةعيرسلا ةلويسلا ةبسن
 %10 )ةيلام ةنس رخآل( ةعيرسلا ةلويسلا ةبسن )ةيلام ةنس

 ةنس رخآل( تامازتلالا ةبسن
 %20 )ةيلام ةنس رخآل( تامازتلالا ةبسن )ةيلام

 لدعمل يمكاخبلا رييغتلا لدعم
 %10 ةيحبرلا لدعمل يمكاخبلا رييغتلا لدعم ةيحبرلا

 
 

   %80 ينفلا مييقتلل حاجنلا لدعم نأ ثيح
 

  %80 يلاملا مييقتلل حاجنلا لدعمو
 

 
  



 

 11 ةرونملا ةنیدملاب ةیزكرملا ةقطنملاب قرطلا ةنسنأ عورشم نیلواقملا لیھأت ةوعد 
 

 

 :ميلستلا تاميلعت •
 

اببس دعي ةيلاتلا تاميلعتلا نم يأب لالخإلا ،اهعابتإو تاميلعتلا ةءارق ءاجرلا
ً

ايفاك 
ً

 :لهأتلا مدعل 
 ًءاسم 1 ةعاسلا م2022 /06/ 26 دحألا موي هاصقأ دعوم يف تابلطتملا ميلست متي .1
 .لهؤم ريغ لواقملا دعيو تاقفرملا يف رظنلا متي نل ميلستلا دعوم نع رخأتلا لاح يف  .2
اينوخبكلإ ةبولطملا تادنتسملا عيمج ميلست بجي .3

ً
 

 .ةيبرعلا ةغللابو ينوخبكلا لكشب تاقفرملا عيمج ةأبعت بجي .4
 :ىلإ اههيجوت متي تاراسفتسا يأ دوجو لاح يف .5
 يعافرلا ىسوم/ سدنهملا ةيانع 
  malrefai@mda.gov.sa  :ينوخبكلإلا ديربلا 
 )ًءاسم 1 ةعاسلا م2022 /06/ 19 دحألا موي( هاصقأ دعوم يف 
 ةيعامتجالا لصاوتلا تاباسح ربعو www.mda.gov.sa يمسرلا ةهجلا عقوم يف جئاتنلا نع نالعإلا متيس
 خيرات نم نيعوبسأ اهاصقأ ةدم يف مهداعبتسا بابسأب نيلهؤم ريغلا نيلواقملا راطخإ متيس .6

 لصاوتلاب مهلهأت مدع بابسأ نع راسفتسالا نيلهؤم ريغلا نيلواقملل نكمي وأ جئاتنلا نع نالعإلا
 :ةهجلا لثمم عم
 يعافرلا ىسوم سدنهملا -
 malrefai@mda.gov.sa  :ينوخبكلإلا ديربلا -


