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:ةقباسلا تا�خلاو ةينفلا تادنتس�ا

هب ةطيح�ا ةقطن�او ءابق دجسم ريوطت عو�م ةرادإ دقعل �لواق�ا ليهأت ةوعد

عو��ا فادهأ

 تادنتس�ا
:ةبولط�ا

 .عو��ا ةسارك � د�س ام بسح عو��ا لامعا معد �دقتل �لهؤ�ا �فظو�ا نم �د�ا دحلاب ةئيهلا ديوزت1.
 هب هطيح�ا ةقطن�او ءابق دجسم ريوطتب ةصاخلا ذيفنتلا لامعاو ¡ماصتلاو تاساردلا ذيفنتل �يراشتساو �لواقم عم ةئيهلا دقاعتت فوس2.
 جما�لاو تاود�ا ثدحأ مادختساب دوقعلا هذه ةراد� ةبسان�ا تاسرام�او ططخلا ريوطت وه )PMC( يراشتسا  لمع قاطن نوكي فوسو ,
 عيمج ةرادا � ةئيهلا معدو تابلطت�ابنيدقاعت�ا ما±لا نا°لةق¯علا تاذ ة�تع�ا ةي�اعلا تاسرام�او )PMI( ةيجهنم بسح تايجهن�او
 ةرادإو رطاخ�ا ةراداو ةدوجلا ةرادا لامعاو دوقعلا ةرادا لامعاو تاساركلا دادعا ¯ماش ةق¯علا تاذ تارارقلاو ةمظن´ل اقفو دوقعلا لامعا
.ةق¯علا تاذ لامع�ا نم اه�غو قاطنلا ةرادإو فيلاكتلا ةرادإو̧ مزلا لودجلا
عو��ا ةيؤر ققحي ا½ ةمز¯لا تاحوس�او ةيفارغوبطلاو ةب«لا تاقيقحت ¯ماش لمعلا عقوم لامعا قاطن ديدحت3.

لوعف�اةيراسيراجتلالجسلاةداهش1.1
لوعف�اةيراسلخدلاوةاكزلاةداهش1.2
لوعف�اةيراسةيعاÁج�اتانيمأتللةماعلاةسسؤ�انمةداهش1.3
لوعف�اةيراسةيراجتلاةفرغلا�كا«ش�اةداهش1.4
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�ةقدص�اةيلا�اÉاوقلا1.7Êاةينا�ة�خÇاتاونسث¯ثلا�ةأشن

اهÍقرتولواق�اÌخبةبولط�اتادنتس�اةفاكقافرإÌي:ةظح¯م

قفر�ا جذوÎلا بسح لواق�ا نع تامولعم ركذ2.1
:Ðع يوتحي نأ Ðع ةك�لاب فيرعت2.2

ةك�لل يÍظنتلا لكيهلا2.2.1
�فظو�ا ددع2.2.2
لواق�ا بتاكمو عورف ددع2.2.3

 ...خلا ، نيدÁع�ا نيدرو�ا 2.2.4
قفر�ا جذوÎلا بسح ةقباسلا تاونس سمخلا ل¯خ روكذ�ا دقعلا عونل ههباشم عيراشم ث¯ث نع لقي �ام ركذ2.3
قفر�ا جذوÎلا بسح عو��ا لمع ة«ف سفن � اهذيفنت Ìيس Ôلاو ةيلاحلا عيراش�ا ركذ2.4
قفر�ا جذوÎلا بسح لواقملل عباتلا يرادÕاو ¸فلا زاهجلا تا�خ ركذ2.5
دقعلا ذيفنت ةدم ل¯خ ةيلا�ا لواق�ا تاما±لا ركذ2.6
لواق�ا ليوÖ رداصم ركذ2.7
ءادأنسحتاداهشث¯ثنعلقي�امقافرإ2.8
عو��المعقاطنبةق¯علاتاذفينصتلاتاداهشقافرإ2.9

:ةينوناقلاتادنتس�ا
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ناونعلا1.2
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ةقباسلا عيراش�ا– تا�خلا جذو�
 سمخلا ل�خ اهذيفنت � ةهباشم عيراشم3 نع لقي �ام فصو � هاندأ )1.2-1.1( جذو�لا مادختسا ليهأتلل مدقت�ا �ع بجي

) لقتسم جذو� � عو�م لك ليصافت ركذ رابتعا عم( ةيضا�ا تاونس

¡اتلا بسحقباسلا عو
�ا ذيفنت ة�ف ل�خ يراشتس�ا اهمدقي �لا لامع�ا حضوت �لا ليصافتلا ركذ  :)1.1( جذو�لا

فصولام

1
 عو
�ا ¥ ةمدختس�ا تاينقتلاو تاقيبطتلاو ¡�ا بساحلا جمارب ركذ

)12 طخ-A4 ساقم- ةدحاو ةحفص نع ديزت � (

2

 ¡احلا عضولا °يقتو تاوجفلا ديدحتو ىودجلا ةساردب ةقلعت�ا تايلوؤسم مه�  ةلثما
ةمدختس�ا تاينقتلاو بيلاس�ا ركذ عم  عو
ملل

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

3
عو
�اب ةدوجلا ةرادإب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (

4
عو
�اب رطاخ�ا ةرادإب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

5

 لامعا �ماش  تاي�ش�او دوقعلاب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما
ةيس�لا دعب ا� دوقعلا ةرادا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (

6

 لودجلا ةراداو عو
�ا قاطن ةرادإب ةقلعت�ا  يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما
فيلاكتلا ةراداو ·مزلا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

7
عو
�اب �يسيئرلا �فظو�ا و عو
�ا ريدم ت�هؤمو ءا¹ا ركذ

)ة�خلا تاونس / ةينه�ا تاداهشلا / يعماجلا لهؤ�ا / يفيظولا ى¾�ا / ½�ا ( ل¼ب

8
 عم عو
�الامعا ذيفنت ¥ يراشتس�ا مهمدختسا نيذلا نيدرو�او نطابلا نم دوقعلا ركذ

مهيلا تدنسا �لا ماهملل Áتخم فصو

9
يراشتس�ا ىدل يراد�او ·فلا ÂÃلا هجوا حضوت لامعا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (
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�اتلا لودجلا بسح ةقباس عيراشم ةث�ث نع لقي �ام ليصافت ركذأ :)1.2( جذو�لا

لو�ا عو
�افصولام
عو
�ا �ا1
عو
�ا عقوم2
عو
�ا تانوكم3
عو
ملل ةكلا�ا ةهجلا4
دقعلا ة�ق5
دقعلا ةدم6
ةيادبلا خيرات7
ءاهتن�ا خيرات8
عو
�ا نع لوؤس�ا �ا9
عو
�ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر10

عو
�ا نع لوؤسملل §و¦كل¥ا دي¤لا11

ةقباسلا عيراش�ا– تا¤خلا جذو¨
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�اتلا بسح �اقلا عو
�ا ذيفنت ة�ف ل�خ يراشتس�ا اهمدقي �لا لامع�ا حضوت �لا ليصافتلا ركذ  :)2.1( جذو�لا

فصولام

1
 عو
�ا ¢ ةمدختس�ا تاينقتلاو تاقيبطتلاو ��ا بساحلا جمارب ركذ

)12 طخ-A4 ساقم- ةدحاو ةحفص نع ديزت � (

2

 �احلا عضولا ¬يقتو تاوجفلا ديدحتو ىودجلا ةساردب ةقلعت�ا تايلوؤسم مه�  ةلثما
ةمدختس�ا تاينقتلاو بيلاس�ا ركذ عم  عو
ملل

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

3
عو
�اب ةدوجلا ةرادإب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (

4
عو
�اب رطاخ�ا ةرادإب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

5

 لامعا �ماش  تاي�ش�او دوقعلاب ةقلعت�ا يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما
ةيس�لا دعب ا� دوقعلا ةرادا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (

6

 لودجلا ةراداو عو
�ا قاطن ةرادإب ةقلعت�ا  يراشتس�ا تاجرخم / تايلوؤسم مه�  ةلثما
فيلاكتلا ةراداو µمزلا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص3 نع ديزت � (

7
عو
�اب �يسيئرلا �فظو�ا و عو
�ا ريدم ت�هؤمو ءا·ا ركذ

)ة¿خلا تاونس / ةينه�ا تاداهشلا / يعماجلا لهؤ�ا / يفيظولا ى¼�ا / «�ا ( لºب

8
 عم عو
�الامعا ذيفنت ¢ يراشتس�ا مهمدختسا نيذلا نيدرو�او نطابلا نم دوقعلا ركذ

مهيلا تدنسا �لا ماهملل Àتخم فصو

9
يراشتس�ا ىدل يراد�او µفلا ÁÂلا هجوا حضوت لامعا

)12 طخ-A4 ساقم- تاحفص5 نع ديزت � (

Ãاقلا عيراش�ا– تا¿خلا جذوÄة
 ة�اق عيراشم3 نع لقي �ام فصو � هاندأ )2.2( جذو�لاو )2.1(  جذو�لا مادختسا ليهأتلل مدقت�ا �ع بجي
)لقتسم جذو� � عو�م لك ليصافت ركذ رابتعا عم( عو��ا ماهمو لامعأ ةعيبطل ةهباشم
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�اتلا لودجلا بسح ة�اق عيراشم ةث�ث نع لقي �ام ليصافت ركذأ :)2.2( جذو�لا

لو�ا عو
�افصولام
عو
�ا �ا1
عو
�ا عقوم2
عو
�ا تانوكم3
عو
ملل ةكلا�ا ةهجلا4
دقعلا ة�ق5
دقعلا ةدم6
ةيادبلا خيرات7
ءاهتن�ا خيرات8
عو
�ا نع لوؤس�ا �ا9
عو
�ا نع لوؤس�ا عم لصاوتلا مقر10

عو
�ا نع لوؤسملل §و¦كل¥ا دي¤لا11

ة�اقلا عيراش�ا– تا¤خلا جذو¨
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�يقتلانزولاسايقلا�يقتلا  ياعمم
%5ةك
لا تامولعم و ليجستلا1

ةحيحصو ةلماك%50دا�عا ةباوب � ةك
لا ليجست تامولعم عيمج لامكإةك
لا تامولعم1.1

ثيدحت �إ ةجاحب

ةل�كم  غ

 قاطن � ةمز�لا قئاثولاو تاداهشلا �ع ةك
لا ةزايحةبولط�ا تاداهشلا1.2
بولط�ا لمعلا

50%

%70ةيرادإ و ةينفلا تاردقلا2
25%ةقباسلا تا¥خلا2.1

 ة خ¬اتاونس )سمخلا / ث�ثلا( ل�خ ةذفن�ا عيراش�ا ددعةذفن�ا عيراش�ا ددع2.1.1
ليهأتلا بلط لاجم �

50%3-5

 تاونس )سمخلا / ث�ثلا( ل�خ عيراش�ا ة°ق ±امجإةذفن�ا عيراش�ا ة°ق2.1.2
ليهأتلا بلط لاجم � ة خ¬ا

x3-5 يريدقتلا رعسلا10%
عيراشم

 تاهجلا عمةقباسلا عيراش�ا � ءاد¬ا تا°يقت جئاتن لدعمةذفن�ا عيراش�ا ءادأ2.1.3
ليهأتلا بلط لاجم � ةيموكحلا

 تافلمو تايصوتلا10%
 تاهجلا نم �يقتلا
ةدقاعت�ا

9-5%20ليهأتلا بلط لاجم � ة¥خلا تاونس ددعة¥خلا تاونس ددع2.1.4
 دقع ة°ق :لامع¬ا قاطن � ةهباش�ا ةقباسلا عيراش�ا ة°قةهباش�ا عيراش�ا مجح2.1.5

ةيريدقتلا ةفلكلا\لو¬ا عو
�ا
10%75-150%

%10ةدوج2.2
ةد�عم ةداهش%100ةك
لا ىدل ةعبت�ا ةدوجلا نا·  ياعم يه امةدوجلا نا·  ياعم2.2.1

ةدوج ليلد

 ياعم دجوت «
%10ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا2.3

 ةحصلاو ةئيبلا  ياعم2.3.1
ةم�سلاو

ةد�عم ةداهش%100ةم�سلاو ةحصلاو ةئيبلا نا·  ياعم يه ام

ةم�س ليلد

 ياعم دجوت «
%52ة¿اقلا ةيدقاعتلا تاما¾ل«ا2.4

7-3%50ة¿اقلا عيراش�ا ددعةيلاحلا عيراش�ا2.4.1
%80-50%50فينصتلا بسح ةعسلا\ة¿اقلا عيراش�ا ة°قةيلاحلا عيراش�ا مجح2.4.2

%10ةي
بلا دراو�ا2.5
3000-1000%�50فظو�ا ددع�فظو�ا ددع2.5.1
 �فظو�ا ةبسن2.5.2

�يدوعسلا
%40-20%�50يدوعسلا �فظو�ا ةبسن

!!"#$$%&'()*$$+&'(,-.&/'(!#(.&"

ايلامو اينف �لواق�ا �يقت Âي
ً

اقفو 
ً

:±اتلا لودجلل 



هب ةطيح�ا ةقطن�او ءابق دجسم ريوطت عو
م ةرادإ دقعل �لواق�ا ليهأت ةوعد

%�5مأتلا2.6
 دقت  ع ةردقلا2.6.1

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

%15نطابلا يدقاعتم ةرادإ2.7
 تاءارجإ دجوت له2.7.1

 ةراد� ةد�عم
 نطابلا يدقاعتم
)معن لاح � قفري(

 ةحضاو تاءارجا دجوت%50نطابلا يدقاعتم ةراد� ةد�عم تاءارجإ

 تاسايس دجوت له2.7.2
 رايتخ� ةد�عم
 نطابلا يدقاعتم
)معن لاح � قفري(

ةحضاو تاسايس دجوت%50نطابلا يدقاعتم رايتخ� ةد�عم تاسايس

%25ةيلا�ا تاردقلا3
رخ�( ةيدقنلا ةبسن3.1

)ةيلام ةنس
0.1-0.2%20)ةيلام ةنس رخ�( ةيدقنلا ةبسن

 رخ�( لوادتلا ةبسن3.2
)ةيلام ةنس

0.8-1%20)ةيلام ةنس رخ�( لوادتلا ةبسن

 ةلويسلا ةبسن3.3
 ةنس رخ�( ةعي�لا

)ةيلام

0.1-0.4%25)ةيلام ةنس رخ�( ةعي�لا ةلويسلا ةبسن

 رخ�( تاما�ل�ا ةبسن3.4
)ةيلام ةنس

1.2–1%25)ةيلام ةنس رخ�( تاما�ل�ا ةبسن

 ¡يغتلا لدعم3.5
 لدع� يمكا¢لا
ةيحبرلا

)2-(-1%10ةيحبرلا لدع� يمكا¢لا ¡يغتلا لدعم

  %80 ®فلا »يقتلل حاجنلا لدعم نأ ثيح

 %80 ¯ا�ا »يقتلل حاجنلا لدعمو



هب ةطيح�ا ةقطن�او ءابق دجسم ريوطت عو
م ةرادإ دقعل �لواق�ا ليهأت ةوعد

.ةمعادلا قئاثولاو تادنتس�ا �لست مدع لاح � دنبلا ةجرد نم رفص ع لواق�ا لصحي1.
.بولط�ا رايع�ا نم �د�ا دحلل هقيقحت مدع لاح � دنبلا ةجرد نم %20 ع لواق�ا لصحي2.
.بولط�ا رايع�ا نم �د�ا دحلل هقيقحت لاح � دنبلا ةجرد نم %80 ع لواق�ا لصحي3.
.بولط�ا رايعملل يباجي�ا زواجتلا لاح � دنبلا ةجرد نم %100 ع لواق�ا لصحي4.

 ،ةطسوتم ،ةيلاع رطاخم( �ب حوا�تو �يقتلا دونبب ةقلعت�ا رطاخ�ا ةبسن ع ءانب �ا�ا �يقتلا ةبسن باسح �ي5.
.دنب لكل )يباجيإ زواجت ،ةضفخنم

اببسدعيةيلاتلاتا¦لعتلانميأبل©خ�ا،اهعابتإوتا¦لعتلاةءارقءاجرلا
ً

ايفاك
ً

:لهأتلامدعل

.ًءاسم1ةعاسلا2022/07/07مويهاصقأدعوم�تابلطت�ا�لست�ي1.
.2�.لهؤم³غلواق�ادعيوتاقفر�ا�رظنلا�ينل�لستلادعومنعرخأتلالاح
اينو�كلإةبولط�اتادنتس�اعيمج�لستبجي3.

ً
.

.ةيبرعلاةغللابو¹و�كلإلكشبتاقفر�اعيمجةئبعتبجي4.

.5�:«إاههيجوت�يتاراسفتسايأدوجولاح

يراصن¾ا³½سدنه�اةيانع

salansari@mda.gov.sa:¹و�كل�ادي¿لا

�.)لمعمايأث©ث(ل©خمكيلعدرلا�ينأع)ًءاسم1ةعاسلا2022/06/29(هاصقأدعوم

:�لستلا تا¦لعت

:�يقتلا بسنباسح دنع رابتع¾ا � ةيلاتلا ³ياع�ا ذخا �يس

 ا�حد 31 /07/ 2022  الساعة 1 مساًء

 07/24/ 2022 الساعة 1 مســاًء


