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ٍ .1قذٍز
ٍنز ثىَنشً ر أطٖش دقجع ثألسع ٝفذ إىٖٞج ٍال ِٞٝثىَضيَ ِٞأل دثء فشٝضز ثىقؼ ٗثىؼَشر ٍٗغ صزثٝذ ثىض٘صغ ثىؼَشثّ ٜخاله ثىغالط
ثىضْ٘ثس ثىَجضٞز ٗثىش ّ٘ثس ثىَضضقذيٞز ٗثىَضَغو ر ف ٜإّشجء ثىؼذٝذ ٍِ ثىَشجسٝغ ثىضخَز ثىض ٜصضض٘ػخ آالف ثىزثةشٍ ِٝغو
ٍششٗع ششمز ٍنز ٍٗششٗع ٗقف ثىَيل ػذذ ثىؼزٝز ٍٗششٗع ؽذو ثىنؼذز ٍٗششٗع ؽذو ػَش ٍٗششٗع ؽذو خْذٍز ٗ ثىؼذٝذ ٍِ
ثىَخططجس ثىؾذٝذر ،مَج صؼضٌ د ثىنغٞش ٍِ ٍظجّغ ثىَٞجٓ ثىَؼذأر حٍْطقز ٍنز ثىَنشٍز ٗؽزء ٍِ ٍْطقز ؽذر ثىز ٛال صظئ شذنز
ثىضقيٞز ػيٍٞ ٚجٓ ثٟدجس ثىَ٘ؽ٘در فٍ ٜنز ثىَنشٍز ،ىزىل أطذـ ٍِ ثىضشٗسٝجس أُ صنُ٘ ْٕجك دسثصز ػيَٞز ٍ٘عقز صقً٘ حص٘فٞش
أٍ ٛؼيٍ٘ز صضؼيق دجٟدجسّ ٗ .ظشث ىَج ٓ ٗ ٍض٘قغ ٍِ طيخ ٍضزثٝذ ػي ٚثىَٞجٓ ٗدْظشٓ صشٝؼز ّالؿظ أُ ثصضٖالك ثىَٞجٓ ف ٜػجً 1400
ٕـ ديغ ٍ 27يٍ ُ٘ٞضش ٍنؼخ ف ٜف ِٞأُ ٕزث ثىشقٌ ثسصفغ إىٍ 71 ٚيٍ ُ٘ٞضش ٍنؼخ ف ٜػجً ٕ1420ـ ( ٕ )1زٓ ثىقفزر ف ٜثالصضٖالك
ص٘ؽخ ٗؽ٘د دسثصز ثصضشثصٞؾٞز َٝنِ ثالػضَجد ػيٖٞج فٗ ٜضغ ثىخطط ثىَضضقذيٞز ٍِٗ خاله ثىض٘طٞجس ثىض ٜصضضفش ػْٖج ٕزٓ
ثىذسثصز َٝنِ دق٘ه ثهلل صؼجى ٚثىضغيخ ػي ٚثىؼذٝذ ٍِ ثىَشنالس ثىض ٜصٌ صضؾٞيٖج خاله ثىؾ٘الس ثىَخضيفز ثىضٝ ٜقً٘ دٖج ثىؼجٍيِٞ
دقضٌ طقز ثىذٞبر ٗثىيؾجُ ثىخجطز دَ٘ض٘ع ثٟدجس ٗصؼضذش ٕزٓ ثىذسثصز ثصضنَج الً ٕجٍجً ىذسثصز قجً دٖج ثىذجفظ ثىشةٞض ٜػِ
ٍ٘ض٘ع ثٟدجس ف ٜػجً ٕ 1422ـ .

 .2إٔذثف ثىذسثصز


إّشجء قجػذر ٍؼيٍ٘جس ػِ ثٟدجس ف ٜثىقجصخ ثٟىٝ : ٜضٌ فٖٞج صخز ِٝؽَٞغ ٍؼيٍ٘جس ثٟدجس دَنز ثىَنشٍز ٗصقض٘ ٛقجػذر
ثىذٞجّجس ػي ٚثٟص-: ٜ

ّ٘ -1ع ػْٞز ثىَٞجٓ ٍ٘ -2قغ أخز ثىؼْٞز  -3إفذثعٞجس ثىَ٘قغ  -4ثسصفجع ثىَ٘قغ ػِ صطـ ثىذقش
 -5ثصٌ ٍجىل ثىذتش  -6ثصٌ ٍضضأؽش ثىذتش  -7سقٌ ثىذتش  -8ثى٘ضغ ثىقجى ٜىيذتش  -9صجسٝخ أخز ثىؼْٞز ٍِ ثىذتش
ّ -10ضٞؾز ثىفقض ثىنَٞٞجةّ -11 ٜضٞؾز ثىفقض ثىقّ -12 ٛ٘ٞضٞؾز ثىفقض ثىَٞنشٗحّ -13 ٛضٞؾز ثىفقض ثىفٞزٝجةٜ
ؽَٞغ ّضجةؼ صقيٞو ثىؼْجطش ٗثىَؾَ٘ػجس رثس ثىؼالقز دجىظقز ثىؼجٍز ( َّ٘رػ )2 ٗ 1


فقض ػْٞجس أمغش ٍِ  250دتش ٗصشَو ٕزٓ ثىفق٘ص ثىفق٘ص ثىنَٞٞجةٞز – ثىفقض ثىَٞنشٗد – ٜثىفقض ثىفٞزٝجة– ٜ
ثىفقض ثىق.ٛ٘ٞ



صظ٘ٝش ؽَٞغ ثىَ٘ثقغ ٍغ ثىضشمٞز ػي ٚثىضيذٞجس فٖٞج.



 ٛقجػذر دٞجّجس ثٟدجس
صضؾٞو ؽَٞغ ثىْضجةؼ ف



ػَو دسثصز إفظجةٞز ىنو ػْظش ٗثىشدط ٍج د ِٞػْجطش ثىذسثصز



ثىضقذٝظ ثىَضضَش ىقجػذر ثىذٞجّجس خاله ثألػ٘ثً ثىقجدٍز

( )1ثصضغَجس ٍٞجٓ ثىظشف ثىظق ٜثىَؼجىؾز  ،فضِ فَزر فؾشر ٕ 1422،ـ
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 .3خطز ثىذسثصز
صؼضَذ خطز ثىذسثصز ػي ٚػذد ٍِ ثىؼ٘ثٍو ٕٗ-: ٜ
 -1فقض ؽَٞغ ٍج مضخ ػِ ثٟدجس فٍ ٜنز ثىَنشٍز
 -2صظَ ٌٞثىَْجرػ ثىخجطز دؾَغ ٗصضؾٞو ثىذٞجّجس
 -3صظَ ٌٞقجػذر دٞجّجس ٝضٌ صغزٝضٖج دجىذٞجّجس ثىضٝ ٜضٌ ؽَؼٖج ٗدْضجةؼ ثىضقجىٞو َٗٝنِ ٍِ خالىٖج ثىذقظ ػِ أٍ ٛؼيٍ٘ز صخض ٍٞجٓ
ث ٟدجس ٗصؼضذش صؾال ػيَٞج ٝضضَِ ؽَٞغ ّضجةؼ ثٟدجس ٍِ ػجًٕ 1418ـ ٗٝضضَش صقذٝظ ّضجةؼ ثٟدجس فٔٞ
ثىؼْٞجس
.
 -4ثىقٞجً دؾ٘الس ٍٞذثّٞز ىؾَغ ػْٞجس ثٟدجس ىؼَو ثىضقجىٞو ثىَخضيفز ٍغ ثٟخز ف ٜثالػضذجس ثىؼ٘ثٍو ثىَؤعشر ف ٜطالفٞز
 -5إسصجه ثىؼْٞجس ىيضقيٞو فٍ ٜخضذش ثىظقز ثىؼجٍز ٍٗشمز ثىضًَ٘ ٗثىنَٞٞجء ثىششػٞز
 -6إسصجه ػْٞجس قٞجصٞز ىيضقيٞو (ىَشثقذز ثىؾ٘در)
 -7صضؾٞو ثىْضجةؼ ٗػَو ثىذسثصجس ثإلفظجةٞز ثىَخضيفز ػي ٚثىْضجةؼ
ّ -8شش ثىذسثصز ٗسفغ ثىض٘طٞجس ىيؾٖجس رثس ثىؼالقز.

 – .4إَٔٞز ثىذسثصز
إُ ثالػضَجد ػيٍ ٚقطز صقيٞز ٍٞجٓ ثىذقش مَظذس أصجص ٜىضغزٝز ٍنز ثىَنشٍز دجىَٞجٓ ٗ إَٕجه ثىَظجدس ثألخشٝ ٙؼضذش ػجٍو صيذٜ
ٗٝؾخ أُ صنُ٘ ْٕجك صقضذجس أل ٛطجسا الصَـ ثهلل خظ٘طج ٗأُ ص٘ثفذ ثىَال ٍِ ِٞٝفؾجػ دٞش ثهلل ثىقشثً ىَنز ثىَنشٍز ٝؾؼو
ْٕجك فضَٞز ىالصضفجدر ثىَغيٗ ٗ ٚثالٕضَجً دجىَظجدس ثألخش ٙىزث فئُ سٗفٞش ثىَؼيٍ٘جس ثىذقٞقز ػِ ٕزٓ ثىَظجدس ٗٗضغ ثىض٘طٞجس
ص٘ف ٝنُ٘ ىٔ فجةذر ػظَٞز دق٘ه ثهلل صؼجى ٚف ٜثىَضضقذو ثىقشٝخ ف ٜفجه ثألخز دض٘طٞجس ثىذسثصز دؼ ِٞثالػضذجس.
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