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 ةمدقم%•

 حطس ةئيهت ل�خ نم كلذو يوبنلا دجسملل ةيباعيتس�ا ةقاطلا ةدايز �إ فدهي ةرون�ا ةنيد�اب يوبنلا دجس�ا حطس ليلظت عو�م

ا��م نوكيل دجس�ا
ً

اصوصخ ةعفتر�ا ةرارحلا تاجردو س�لا ةعشأ نم يوبنلا دجس�ا حطس يدصاق ةيامحو تادابعلا ءاد� 
ً

 لصف � 

اظافح كلذو فيصلا
ً

 §فوت � ةرداب�ا مهاست امك ،ةأيه�ا §غ ةحاس�ا نم ةدافتس�او في�لا يوبنلا دجس�ا راوز ةم�سو ةحص ¥ع 

 .فكتعم 30,000 ±اوحل حطسلا بعوتسي ثيح دجس�ا حطس � ®فكتعملل أيهم ناكم

 ةسفان�ا نم ضرغلا%•

 اقفو يوبنلا دجس�ا حطس ليلظتل فدهي يذلا عو��ا ذيفنتل لهؤم لواقم عم دقاعتلا � ةرون�ا ةنيد�ا ةقطنم ريوطت ةئيه ةبغر

 .ةد¹ع�ا تايمكلا لوادجو تافصاو�او تاططخمللو لامع�ا قاطنل

 عو��ا لمع قاطن%•

 ½يس امك ،ةيديدح لكايه ¥ع PTFE عون نم ت�ظ¼ حطسلا نم عبرم «م 14,000 ةحاسم فييكتو ليلظت �إ ةرداب�ا فدهت

 لكيهلل ةيئاشنÂا لامع�ا ذيفنتو ت�ظ�ا بيكرت ل�خ نم ةرداب�ا لامعأ ذيفنت ½يسو .Áاب�ا §غ ي§خبتلا ديÀتلا ماظنب هفييكت

 تادحول ةيئابرهكلا ةيذغتلا ماظن بيكرت عو�م ،)عبرم «م 14,000 يطغت ةحاس� ت�ظمو يديدح لكيه( ليلظتلل يديدحلا

 لكيهلا لخاد ءاوهلا يراجم ديدÆ ،مرحلا حطس � ديÀتلا تادحو( فييكتلا ماظن بيكرت عو�م ،ت�ظملل ةران�او ديÀتلا

 ت�ظ� ةيلامجلا ةجلاع�او ةيرامع�او ةيئاشنÂا ةيسكتلا لامعأ ذيفنت عو�مو ،)هاي�ا ةكبش ديدÆ ،هاي�ا تانازخ بيكرت ،ÇاشنÂا

 .يوبنلا دجس�ا حطس

 عو��ا ةدمو ناكم%•

 � ةنيب�ا لامع�ا عيمج ماÆإو ذيفنتب دقاعت�ا مÊليو تاططخ�ا بسح ةرون�ا ةنيد�اب في�لا يوبنلا دجس�اب عو��ا لامعأ عقت

 .عقو�ا م�تسا خيرات نم )يد�يم رهش 22( ةدم ل�خ اهزاجنإو دقعلا

 عو��ا فادهأ%•

 � مهاسيس امم يوبنلا دجس�ا حطس فييكتو ليلظت قيرط نع قفار�او تامدخلا ®سحتو ةدوجلا §ياع¼ ءاقتر�ا%.1

 عيمج ءادأ ءانثأ يوبنلا دجس�ا حطس � عفادتلاو سدكتلا ليلقتو Àكأ ددع باعيتساو ®لص�ا ¥ع ةرارحلا تاجرد ليلقت

 تاولصلا

 .®لصملل هفييكتو هليلظت ل�خ نم يوبنلا دجس�ا حطس � تامدخلا ®سحت%.2

 .ناضمر رهش � حطسلا رود �إ ®فكتع�ا لقن ل�خ نم يوبنلا دجسملل يÑبلا دهش�ا ®سحت%.3
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 :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 ةيعاج�ا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤ�ا نم ةداهش 1.3

 لوعف�ا ةيراس ةيراجتلا ةفرغلا � كا�ش�ا ةداهش 1.4

اصخرم سفانت�ا ناك اذإ را�تس�ا ةصخر 1.5
ً

اقفو 
ً

 لوعف�ا ةيراس يبنج�ا را�تس�ا ماظنل 

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

 ة¨خ�ا تاونس ث¦ثلا � ةأشن�ا ةينا£� ةقدص�ا ةيلا�ا ¢اوقلا 1.7

  اه®قرتو لواق�ا ªخب ةبولط�ا تادنتس�ا ةفاك قافرإ ªي :ةظح¦م

 :ةقباسلا تا¯خلاو ةينفلا تادنتس�ا%.2

 قفر�ا جذو±لا بسح لواق�ا نع تامولعم ركذ 2.1

 :µع يوتحي نأ µع ةك´لاب فيرعت 2.2

 ةك´لل ي®ظنتلا لكيهلا 2.2.1

 �فظو�ا ددع 2.2.2

 لواق�ا بتاكمو عورف ددع 2.2.3

  ...خلا ، نيدع�ا نيدرو�ا 2.2.4

 قفر�ا جذو±لا بسح ةقباسلا تاونس سمخلا ل¦خ روكذ�ا دقعلا عونل ههباشم عيراشم ث¦ث نع لقي �ام ركذ 2.3

 قفر�ا جذو±لا بسح عو´�ا لمع ة�ف سفن � اهذيفنت ªيس Àلاو ةيلاحلا عيراش�ا ركذ 2.4

 قفر�ا جذو±لا بسح لواقملل عباتلا يرادÄاو Ãفلا زاهجلا تا¯خ ركذ 2.5

 دقعلا ذيفنت ةدم ل¦خ ةيلا�ا لواق�ا تاماÅلا ركذ 2.6

 لواق�ا ليوÆ رداصم ركذ 2.7

 ءادأ نسح تاداهش ث¦ث نع لقي �ام قافرإ 2.8

 و´�ا لمع قاطنب ةق¦علا تاذ فينصتلا تاداهش قافرإ 2.9

 لواق�ا تامولعم جذو�

 لواق�ا 1.1

  لواق�ا لام سأر  )ةسسؤم /ةكÉ( لواق�ا Èأ
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  هخيرات  يراجتلا لجسلا مقر

  بصنا  لوؤسا صخشلا �ا

 ناونعلا 1.2

  عراشلا  ةنيدا

  يدي�لا زمرلا  ب.ص

  سكاف  فتاه

  �و�كل�ا عقوا  �و�كل�ا دي�لا

  سيسأتلا ةنس

 ةك�لا ةيكلم 1.3

 ةيكلا ةبسن ةيسنجلا ءاك�لا /ك�ا

   

   

   

   

   

   

 ةك�لا لثمم تامولعم 1.4

  ��ا

  لاوجلا  فتاهلا

  �و�كل�ا دي�لا
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 ةقباسلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�

 لواق�ا اهمدقي �لا ةطشن�ا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 

 

 

 

 

ايلاح ة�اق عيراشم ةث�ث نع لقي �ام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 �اتلا لودجلا بسح 

 لو�ا عو��ا فصولا م

  عو��ا �ا 1

  عو��ا عقوم 2

  عو��ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4

  دقعلا ة�ق 5

  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو��ا نع لوؤس�ا �ا 9

  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10

  عو��ا نع لوؤسملل ¡و�كل�ا دي�لا 11

 ¡اثلا عو��ا فصولا م

  عو��ا �ا 1

  عو��ا عقوم 2

  عو��ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4

  دقعلا ة�ق 5
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  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو��ا نع لوؤس�ا �ا 9

  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10

  عو��ا نع لوؤسملل �وكل�ا دي�لا 11

 

 ثلاثلا عو��ا فصولا م

  عو��ا �ا 1

  عو��ا عقوم 2

  عو��ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4

  دقعلا ة�ق 5

  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو��ا نع لوؤس�ا �ا 9

  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10

  عو��ا نع لوؤسملل �وكل�ا دي�لا 11
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 ةيلاحلا عيراش�ا – تا�خلا جذو�

 لواق�ا اهمدقي �لا ةطشن�ا ةعيبط ليصافت حيضوت 1.1

 

 

 

 

 

 

ايلاح ة�اق عيراشم ةث�ث نع لقي �ام ليصافت ركذأ 2.1
ً

 �اتلا لودجلا بسح 

 لو�ا عو��ا فصولا م

  عو��ا �ا 1

  عو��ا عقوم 2

  عو��ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4

  دقعلا ة�ق 5

  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو��ا نع لوؤس�ا �ا 9

  عو��ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر 10

  عو��ا نع لوؤسملل ¡و�كل�ا دي�لا 11

 ¡اثلا عو��ا فصولا م

  عو��ا �ا 1

  عو��ا عقوم 2

  عو��ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا�ا ةهجلا 4
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  دقعلا ة�ق 5

  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو�	ا نع لوؤس	ا 
ا 9

  عو�	ا نع لوؤس	ا عم لصاوتلا مقر 10

  عو�	ا نع لوؤسملل �و�كل ا دي�لا 11

 ثلاثلا عو�	ا فصولا م

  عو�	ا 
ا 1

  عو�	ا عقوم 2

  عو�	ا تانوكم 3

  عو�ملل ةكلا	ا ةهجلا 4

  دقعلا ة�ق 5

  دقعلا ةدم 6

  ةيادبلا خيرات 7

  ءاهتن�ا خيرات 8

  عو�	ا نع لوؤس	ا 
ا 9

  عو�	ا نع لوؤس	ا عم لصاوتلا مقر 10 

  عو�	ا نع لوؤسملل �و�كل ا دي�لا 11

 

 يراد�ا رداكلا – تا�خلا جذو�

 �اتلا لودجلا بسح لواقملل عباتلا يراد ا رداكلا تا�خ حضو 2.3

 ة�خلا ةدم ة�خلا لاجم/صصختلا ةفيظولا 
�ا م
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 ةك�لا دراوم جذو�

  لواقملل ةرجأتس�ا وا ةكولم�ا تادع�ا

 ءاهتن�ا خيرات صيخ�لا مقر ةيليغشتلا اهتلاح عنصلا ةنس ةدع�ا 
ا
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  �ا�او �فلا �يقتلا �ياعم%•

ايلامو اينف �لواق�ا �يقت �ي
ً

اقفو 
ً


اتلا لودجلل : 

 نزولا سايقلا �يقتلا �ياعم

 %5   ةك�لا تامولعم و ليجستلا

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

 ةبولط�ا تاداهشلا
 قاطن � ةمز�لا قئاثولاو تاداهشلا �ع ةك�لا ةزايح

 بولط�ا لمعلا
50% 

 %20 ةقباسلا تا�خلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 ةذفن�ا عيراش�ا ددع
 تاونس )سمخلا / ث�ثلا( ل�خ ةذفن�ا عيراش�ا ددع

 ليهأتلا بلط لاجم � ة�خ�ا
50% 

 ةذفن�ا عيراش�ا ة¤ق
 تاونس )سمخلا / ث�ثلا( ل�خ عيراش�ا ة¤ق 
امجإ

 ليهأتلا بلط لاجم � ة�خ�ا
10% 

 ةذفن�ا عيراش�ا ءادأ
 تاهجلا عم ةقباسلا عيراش�ا � ءاد�ا تا¤يقت جئاتن لدعم

 ليهأتلا بلط لاجم � ةيموكحلا
10% 

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

 ةهباش�ا عيراش�ا مجح
 دقع ة¤ق :لامع�ا قاطن � ةهباش�ا ةقباسلا عيراش�ا ة¤ق

 ةيريدقتلا ةفلكلا\لو�ا عو��ا
10% 

 %5   ةدوج - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 %100 ةك�لا ىدل ةعبت�ا ةدوجلا نا¯ �ياعم يه ام ةدوجلا نا¯ �ياعم

 %5 ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 %100 ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا نا¯ �ياعم يه ام ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا �ياعم
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 %20 ة
اقلا ةيدقاعتلا تاما�ل�ا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 %50 ة�اقلا عيراش�ا ددع ةيلاحلا عيراش�ا

 %50 فينصتلا بسح ةعسلا\ة�اقلا عيراش�ا ة�ق 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

 %5   �مأتلا - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 %100 عو��ا قاطن بسح مز�لا �مأتلا  دقت �ع ةردقلا مز�لا �مأتلا  دقت �ع ةردقلا

 %10 نطابلا يدقاعتم ةرادإ - ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا

 ةراد� ةد�عم تاءارجإ دجوت له

 لاح � قفري( نطابلا يدقاعتم

 )معن

 %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 رخ¢( ةيدقنلا ةبسن )ةيلام ةنس رخ¢( ةيدقنلا ةبسن

 %10 )ةيلام ةنس رخ¢( لوادتلا ةبسن )ةيلام ةنس رخ¢( لوادتلا ةبسن

 ةنس رخ¢( ةعي£لا ةلويسلا ةبسن

 )ةيلام
 %10 )ةيلام ةنس رخ¢( ةعي£لا ةلويسلا ةبسن

 %20 )ةيلام ةنس رخ¢( تاما¤ل�ا ةبسن )ةيلام ةنس رخ¢( تاما¤ل�ا ةبسن

 لدع� يمكا§لا ¦يغتلا لدعم

 ةيحبرلا
 %10 ةيحبرلا لدع� يمكا§لا ¦يغتلا لدعم

 

   %80 �فلا �يقتلل حاجنلا لدعم نأ ثيح

  %80 �ا	ا �يقتلل حاجنلا لدعمو



 

• : 

 

   .        
ً

 
ً

  : 

1.        // 2022  1 ً 

2               . 

3.     
ً

 

4       . 

5.       : 

     

  :   aikhawaji@mda.gov.sa  

    )  19 // 2022  1 ً( 

6.        www.mda.gov.sa     

7.                  

           : 

> /    

> :  aikhawaji@mda.gov.sa 
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