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 ١٥٤٢ :مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو صيخرت

  قيدصلا ركب وبأ عراش – يداولا يح ضايرلا 
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 نيديفتسملا قوقح
 

  :يف قحلا ديفتسملل
 ءارجا دعب ةيعمجلا يف ةرفوتملاو ةلاحلل ةبسانملا ةياعرلا ىلع لوصحلا .1

  .صصختملا قيرفلا لبق نم يناديملاو يبتكملا ثحبلا

 نيرخا ةيعامتجا ةثحاب/ يعامتجا ثحاب ىلا ةعباتملاو فلملا ليوحت بلط .2

 ثحابلا عم ةمدخلا ةعباتم يف ديفتسملا هتبغر مدع ةلاح يف ةيعمجلا يف

  . هتارربمب ةيعمجلا ةرادإ  عانقإ دعب يلاحلا ةثحابلا /

 ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا رئاسك ةياعرلاو تامدخلا ىلع لوصحلا .3

  .ريدقتو مارتحا لكب تامدخلاو ةياعرلا مدقت ناو زييمت نودب

 ميدقت ضفر مت لاح ديفتسملل ةياعر وا ةمدخ يأ ميدقت ضفر باسأ ةفرعم .4

  .ةيعمجلا نم ةمدخلا

 صخي اميف تارارقلا ذاختا يف كتلئاع دارفا دحا ةكراشم بلط يف قحلا كل .5

  .اهب قلعتت ةلكشم يأ لح يف و كل ةمدقملا تامدخلاو ةياعرلا

 

  :ةيصوصخلاو ةيرسلا
  :يف قحلا كل ديفتسمك

 ةصاخلا تالسارملا عيمجو )ينورتكلالا / يقرولا( فلملا عم لماعتلا متي نا .1

  .ةمات ةيرسب ةلاحلاب

  .ةمات ةيرسب كتلاح ةساردو تاراشتسالاو تاشقانملا عيمج يرجت نأ .2

  :ةماركلاو مارتحالا

  :يف قحلا كل ديفتسمك

 . ةاعارمو مارتحا لكب ةيعمجلا تامدخو ةياعرلا ىلع لوصحلا .1

 صخي اميف تارارقلا ذاختا يف كتلئاع دارفا دحا ةكراشم بلط يف قحلا كل .2

  .اهب قلعتت ةلكشم يأ لح يف و كل ةمدقملا تامدخلاو ةياعرلا
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  : ةمدخلا يمدقمب فيرعتلا
  : يف قحلا كل ديفتسمك

 نيذلاو ةيعامتجالا ةياعرلاو ةمدخلا يمدقم فئاظوو ءامسا ةفرعم .1

  . كل ةمدخلا نومدقي

  كتياعر نع نيلوئسملا ةيعامتجالا ةثحابلا / يعامتجالا ثحابلا ةيوه ةفرعم .2

  . مهب لاصتالا لئاسوو كل ةمدخلا ميدقتو

 

  : ديفتسمك كتابجاو
 

  : يلي ام ديفتسمك مكيلع بجوتي

  . مكل ةياعرلا وأ ةمدخلا ميدقتل ةبولطملا تادنتسملا ةفاك ميدقت .1

 كلذو مكنم اهبلط مت يتلا تانايبلاو تامولعملا ةفاك نع حاصفالا .2

 بسانملا تقولا يف مكلزنم يف يعامتجالا ثحابلا وأ ةمدخلا يمدقمل

 مكفيرعتو مكتاجايتحا سملتو ةمدخلا ميدقت تاءارجا لامكتسال مكل

  . ةيعمجلا تامدخب

 مازتلالاو مكنم اهلوبق متي يتلا ةيعمجلا ةطشنأو جمارب يف ةكراشملا .3

  . ءيراط فرظ دوجو لاح يف امدقم راذتعالا وأ اهروضحب

 وأ نكسلا رقم يف وا ةيداصتقا وا ةيعامتجا تارييغت يأب ةيعمجلا غالبا .4

  . رييغتلا  كلذ ثودح روف كلذو لاصتا ةليسو

  .ثيدحتلا دعوم نع نالعالا متي نيح ًايونس ةرسألا تانايب ثيدحتب مازتلالا .5

  . ةيعمجلا اهمدقت يتلا ةيبيردتلا جماربلا روضحب مازتلالا .6

 ةيئابرهكلا ةزهجالا ىلعو ينورتكلالا فارصلا تاقاطب ىلع ةظفاحملا .7

  . ةيعمجلا لبق نم مكل اهميلست متي ةزهجا يأو يلالا بساحلا ةزهجأو

 جماربلا يف ةكراشملا وأ ةيعمجلا ةقفارم دنع مشتحملا يزلاب مازتلالا .8

  . ىرخا عقاوم يأ يف وأ اهرقم يف ةيعمجلا اهميقت يتلا ةطشنألاو

  .  مهيلع لواطتلا مدعو ةيعمجلا تافظومو يفظومل لدابتملا مارتحالا .9

 نع اهحنم متي ةيميلعت ةحنم وأ يبيردت جمانرب يأ نع عاطقنالا مدع .10

  . اهتجلاعم متيل بابسألا حيضوتو ةيعمجلل عوجرلا دعب الإ ةيعمجلا قيرط
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 مكلوبق دعب ةيريخ ةهج وأ ىرخأ ةيعمج يأ يف ليجستلا مدع .11

  . ةيعمجلا ةقفاوم دعب الإ ةيعمجلاب

 متي فيظوت وأ بيردت وأ  جمانرب يأ يف ةكراشملا ضفر ةلاح يف .12

 ىلع رثؤي هنأل ًايطخ كلذ نوكي نا بجيف ةيعمجلا لبق نم هل مكحيشرت

 ةيومنت ةيعمجلا فادها نأل ديفتسملل ةيعمجلا تامدخ ميدقت رارمتسا

 مكاوتسم نيسحتو  سفنلا ىلع دامتعالا يف ديفتسملا دناسن ثيح

  . يداصتقالاو يعامتجالا

 يمدقمو اهجماربو ةيعمجلا تامدخ نع ديفتسملا اضر مدع ةلاح يف .13

 ةمدخلا يمدقم غلابا لالخ نم كلذ نع حاصفالا مكيلع بجي هنإف ةمدخلا

 ههجو لاصيإل ينورتكلالا ةيعمجلا عقوم وأ يفتاهلا لصاوتلا وأ ةرشابم

  .اهنأشب مزاللا ذاختا متيل ىوكشلا وأ مكحارتقا وا مكرظن

 ةثحابلا/ثحابلا وأ ةمدخلا يمدقم لاؤسب راسفتسالا مكنكمي .14

 تامولعملا نم ةمولعم يأل مكمهف مدع ةلاح يف ةيعمجلاب ةيعامتجالا

 ديفتسملا ىدل ةلئسا دوجو لاح يف وا تابجاولا وأ قوقحلا يف ةروكذملا

  .ةيعمجلا نع

 

 

 :ةيعمجلا نم داعبتسالا تالاح
 نمض هلهؤت ثحبلا ةرامتسا يف مييقت ةجرد ىلع لصحي مل اذا .1

  . ةيعمجلا تامدخ نم نيقحتسملا

  . ةقلطملا وأ ةلمرألا جاوز .2

  . ةيعمجلا قاطن جراخ ىلا ةرسألا لاقتنا .3

 ريغ تامولعم ءاطعا وأ ريوزتلا وأ قاروألا يف  بعالتلاب موقت يتلا رسألا .4

  . ةحيحص

 مدقتملا لبق نم هتابثا مت يذلا ريغ مدقتملل يفاضإ لخد فاشتكا مت اذا .5

.  

  . ثحبلا لالخ هركذ مت ام عم مدقتملا نكس قبطني مل اذا .6
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 ثيدحت دنع رهش ةدمل ةبولطملا قاروالا ديدجت نع ديفتسملا رخأت لاح يف .7

  . يونسلا نيديفتسملا تانايب

 ءافتكالل ةدافتسالا مدعب يعامتجالا ثحبلا ةنجل نم رارق ذاختا ةلاح يف .8

  . يتاذلا

  ) هيبأ ، هتوخأ ، هدالوأ( هبراقأ و مدقتملا نيب راجيإ دقع يأ لبقي ال .9

  . عناملا دحلا نع هلخد داز نمم ناك اذا .10

 يف هليجست ميب ريخيف نيفلتخم نيقاطن يف نيلزنم ةرسألل نا ةلاح يف .11

  . نيقاطنلا دحأ

 لعفلا وأ مالكلاب اهكالمأ وأ ةيعمجلا يفظوم ىلع يدعتلا ةلاح يف .12

   . ةصتخملا تاهجلل هتلاحإو ديفتسملا فلم فاقيإ متي

 بيردتلا  عيراشمل هترسأ دارفأ دحأ وأ ديفتسم يأ ضفر لاح يف .13

 ةرشابم هفلم داعبتسا متي ةرادإلل عنقم ببس نودب ةيعمجلا يف ليهأتلاو

 مدعو ةيعامتجالا ةثحابلا / يعامتجالا ثحابلا عم نواعتلا ضفر لاح يف .14

  تامولعملا عمجو ثحبلا يف هتمهم ليهست

 

 
  ىوكشلا ميدقتو ملظتلاو قوقحلا
 

 يأ نم ةيعمجلا ةرادإل ىوكشلا وأ ملظتلا ميدقت يف قحلا ديفتسملل : ًالوأ

 لماعت بولسا وأ ةمدخلا ميدقت يف ريصقت وا هقوقحل ًاصقتنم هاري رمأ

 اهتامدخ مدقتو ةيعمجلا اهعم لماعتت يتلا تاهجلا وأ ةمدخلا يمدقم

  . اهلالخ نم

 

 ًاموي )30( زواجتت ال ةدم لالخ ىوكشلا وا ملظتلا ميدقت ديفتسملا ىلع : ًايناث

 يضم دعب ىوكش وأ ملظت يأ لبقي الو هب بلاطملا قحلا ثودح خيرات نم

  . ةيعمجلا ةرادا هلبقت عورشم رذعب الا ةدملا هذه

 

  : يتالا ىلع ًالمتشم ىوكشلا وا ملظتلا بلط ميدقت ديفتسملا ىلع : ًاثلاث
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 )ةرسالا فلم مقر/ يندملا لجسلا مقر/ مسالا( ةيصخشلا تامولعملا .1

 . )ينورتكلالا ديربلا / فتاهلا( لاصتالا لئاسوو

  . لسلستم لكشب عئاقولا نايبو ىوكشلا وا ملظتلا عوضوم ديدحت .2

  .اهنم ملظتملا ةهجلا وأ صخشلا ديدحت .3

  .ررضلا ديدحت .4

  .ملظتلا بابسأ .5

  .عوضوملا لح ةلواحمل ديفتسملا اهب ماق يتلا ةقباسلا تاوطخلا .6

  .دارملا بلطلا ديدحت .7

 ىوكشلاب ةقالع اهلو ةرثؤم ديفتسملا اهاري تامولعم يأ ةفاضا وا حاضيا .8

 .ملظتلا وأ

  .تدجو نإ ىوكشلا وا ملظتلا ةحص تبثت قئاثو يأ قافرإ .9

 

  : ىوكشلا وا ملظتلا  تاءارجا : ًاعبار
 وأ ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا ىلا ىوكشلا وا ملظتلا ديفتسملا مدقي .1

  .) ةنجللا( ملظتلا تابلط لابقتسال ريدملا اهددحي يتلا ةهجلا

 نودب و حيرصلا ريغ مسالا وا تانايبلا ةلمتكم ريغلا تابلطلا يف رظني ال .2

  .لصاوت ةليسو

 يف رظنلا لفكت يتلا تاءارجالا ذاختا ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا ىلع .3

  . نيديفتسملا قوقح ةحئال هيلع صني ام قفو ملظتلا عوضوم

 لمع موي 15 زواجتت ال ةدم يف ىوكشلا وأ ملظتلا عوضوم يف تبلا متي .4

  . ىوكشلا وا بلطلا ميدقت خيرات نم

 الا اهيلع علطي ال و ةلماكلا ةيرسلاب ىوكشلا وا ملظتلا تابلط طاحت .5

  . ةقالعلا يوذ صاخشالا

 ( غالبالا قرط نم ةقيرط يأب ىوكشلا وأ ملظتلا ةجيتنب ديفتسملا غلبي .6

 عقوملا / يصخشلا لصاوتلا / لاوجلا / ينورتكلالا ديربلا/ فتاهلا

 ) خلإ ... / ينورتكلالا
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 قوقحلا ةنجل ىلا ديفتسملا ةلاحإ يف قحلا ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملل .7

 ديفتسملا ملظت نا رهظ نا هقح يف ةيبيدأتلا تاءارجالا ذاختال تابجاولاو

  . ةيديك

 لالخ نم ةيعمجلا ماع ريدمل ىوكشلا وأ ملظتلا ميدقت ديفتسملل نكمي .8

 يذيفنتلا ريدملا بتكمل ًايودي اهميلست وأ www.sfa.org.sa ةيعمجلا عقوم

 ىلا دحألا نم ًارصع 4 ىلا ًاحابص 8 نم يمسرلا لمعلا تاعاس لالخ

  .قلغم فرظ يف ًارهظ12 ىلا ًاحابص8 ةعاسلا نم تبسلا مويو  سيمخلا

 

 

 

 

 

 
 
 

 هترود يف عبارلا عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا
 ةسايسلا هذه لحتو .م ٢٠٢١-٣-٢٠ يف ةسايسلا هذه  ىلوألا
  .اقباس ةعوضوملا كولسلا دعاوق تاسايس عيمج لحم

 
 

 


