
  16 رداصلا مقر
 ـه 19\7\1442 :رداصلا خيرات
 م3\3\2021  :قفاوملا 
  دجوي ال :تاقفرملا

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  تامولعملا نمأ ةيعمج
  ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسم
 ) 1162( مقرب ةيعامتجالا ةيمنتلاو
 

 www.Hemaya.org.sa @HemayaGroup 

 ) ةيامح ( تامولعملا نمأ ةيعمجل ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحم
 -  ـه1442 ماعل ) ةيامح ( تامولعملا نمأ ةيعمجل ىلوألا  ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا دقع مت هقيفوتو هللا نوعب

 ربع دعب نع  ً ءاسم ةنماثلا ةعاسلا مامت يف م2021\3 \3 قفاوملا  ه1442  /07  /19  : خيراتب ءاعبرألا  موي كلذو م 2021
  : مهؤامسأ ةيلاتلا دجاوتبو موز ةصنم

  بصنملا                                   مسالا                                  
 ةيمومعلا وضع ةرادإلا سلجم سيئر يطيبضلا دياع نب بعتم .د
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع يلاملا فرشملاو ةرادإلا سلجم وضع ءاديألا لياه نب يماس . أ
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع نارمشلا دمحم نب دهف .أ
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع ضماحملا دمحم نب دمح .د
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع يواسوه دمحم نب  رساي .د
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع يناطحقلا ضياع نب هللادبع .أ
 ةيمومعلا ةيعمجلا وضع يفيرعلا ناميلس تنب داعس .د

  ضايرلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم بودنم مينيغملا لعشم .أ
 

 ةسلجلا ليصافت
 ةيعمجلا ءاضعأب بحر مث ميركلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمحب ةسلجلا ةرادإلا سلجم سيئر ةداعس لهتسا
 ىلع ةجردملا عيضاوملا ةيعمجلا تشقان مث نم ضايرلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم لثممب هتداعس بحر امك نيرضاحلا ةيمومعلا
 :يلاتلاك لامعألا لودج
 

 :عامتجالا رواحم
 
  يميمتلا دوعس نب دمحم روتكدلا يلاعم ةلاقتسا يف تبلا : لوألا عوضوملا
 ةيعمجلا مدقتتو ةرادإلا سلجم ةيوضع نم يميمتلا دوعس نب دمحم روتكدلا يلاعم ةلاقتسا ىلع عامجإلاب ةقفاوملا : رارقلا  
 ةيوضعلا ةحنم ىلع ةقفاوملا تمت امك هتيوضع لالخ ةيعمجلل لمعو دهج نم همدق ام ىلع هيلاعمل ريدقتلاو ركشلا قئافب
 هبلط ىلع ًءانب ةيعمجلل ةيفرشلا
 
  هل هللا رفغ هتافو ريظن يشيرع دمحم نسح ليربج  روتكدلا ذاتسألا ةداعس ةيوضع يف تبلا  :يناثلا عوضوملا
 ةحئالل اًقفو هتافو ريظن هللا همحر يشيرع دمحم نسح ليربج روتكدلا ذاتسألا ةيوضع طاقسا ىلع عامجإلاب ةقفاوملا : رارقلا
  ةيساسألا ةيعمجلا
 
 ةيوضعل ضماحملا دمحم نب دمح روتكدلا ةداعسو نارمشلا دمحم نب دهف ذاتسألا ةداعس نم لك حيشرت :ثلاثلا عوضوملا
 ةرادإلا سلجم
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 ًءاضعأ ضماحملا دمحم نب دمح روتكدلا ةداعسو نارمشلا دمحم نب دهف ذاتسألا نم لك نييعت ىلع عامجإلاب ةقفاوملا : رارقلا
  ةيعمجلا ةرادإ سلجم يف
 ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا يف تاليدعتلا ضعب يف رظنلا  : عبارلا عوضوملا
 لكشب رثؤتس اهنوكل كلذو  ةيساسألا ةحئاللا ىلع ةحرتقملا تاليدعتلا ىلع عامجإلاب ةقفاوملاب ةيمومعلا ةيعمجلا تتوص : رارقلا
 مهاستس ثيح ةمادتسالاو ةكارشلاو عوطتلا رواحم ىلع ةينبملاو ةيجيتارتسالا ةيعمجلا فادهأ قيقحت يف لاعفو يباجيإ
 امك ةيعمجلل ةمادتسالا قيقحتب مهاست يلاتلابو ثالثلا تاعاطقلا يف تاهجلل تامدخلا ميدقت يف عسوتلاب ةلدعملا فادهألا
 ةيؤر فادها دحأ قيقحت يف كلذك مهاسي ام وهو مهقيثوتو نيلجسملا نيعوطتملا ددع ةدايز يف ةحرتقملا تايوضعلا مهاستو

 :اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا تاليدعتلا هاندأ .اًيونس اُعوطتم نويلم ىلا لوصولاب  2030
 

 :يلاتلاك ةيعمجلا فادهأ حبصت ثيحب لوألا لصفلا نم ةسماخلا ةداملا ليدعت .1
 يناربيسلا نمألاو تامولعملا نمأ تاسراممو ةفاقث رشن .1
 ةيحبرلا ريغو ةصاخلاو ةيموكحلا تاعاطقلل ةيناربيسلا رطاخملا ةجلاعمل دراوم وأ تاودأ وأ تامدخ ميدقت .2
 يناربيسلا نمألاو تامولعملا نمأ لاجم يف نيصتخملل ةبسانملا ةيثحبلا ةئيبلا ريفوت .3
 يناربيسلا نمألاو تامولعملا نمأ لاجم يف تاراشتسالاو بيردتلاو ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا ميدقت .4

 ةيحبرلا ريغو ةصاخلاو ةيموكحلا  تاعاطقلل
 يناربيسلا نمألاو تامولعملا نمأ لاجم يف ةيعادبإلا براجتلاو تاردابملا زيفحت .5

 
 زوجي" هنأ ىلع صنت يتلاو ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا نم يناثلا لصفلا يف ةعباسلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلل اًدانتسا .2

 ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلا ةثدحتسملا تايوضعلا عاونأ نم يأل قحي الو ةيوضعلل ىرخأ عاونأ ثادحتسا ةيعمجلل
 يلاتلا حرتقن ةيعمجلا ةحئال يف تايوضعلاب ةقلعتملا ىرخألا داوملا ةاعارم عمو ".تايوضعلا كلت بجومب
 :ةيلاتلا تايوضعلا عاونأ ةفاضإ متي ثيحب يناثلا لصفلا نم ةعباسلا ةداملا ليدعت •

 لاجملاب صتخم عوطتم ةيوضع .1
 لاجملاب صتخم ريغ عوطتم ةيوضع .2
 تاهجلا ةيوضع .3
 ةيبالطلا ةيدنألا ةيوضع .4

 :يلاتلاك اهطورشو تايوضعلا ليصافت نوكت نأ ىلع

 لاجملاب صتخم عوطتم ةيوضع .1

 :ةيلاتلا طورشلا هب تققحت اذا لاجملاب اًصتخم اًعوطتم وضعلا نوكي

 لمعلا فيرعت ميدقت متي نأ ىلع تامولعملا نمأب ةينعم ةرادإب الماع ةيوضعلا بلطل مدقتملا وضعلا نوكي نأ .1
 كلذ تبثي يذلا

 نمأ تاصصخت دحا يف ايلعلا تاساردلل ابلاط نوكي نأ وأ تامولعملا نمأب ةيملع ةجرد ىلع الصاح نوكي نأ .2
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا ةرازو لبق نم اهب فرتعملا ةيميلعتلا تاسسؤملا وأ تاعماجلا دحأ يف تامولعملا
 كلذ تبثت يتلا تادنتسملا ميدقت متي نأ ىلع  ةيدوعسلا
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 تاداهشلا هذه مييقت دوعيو تامولعملا نما تالاجم دحأب ةربتعم  ةينعم ةينهم ةداهش ىلع الصاح نوكي نأ .3
 كلذ تبثي ام ميدقت عم كلذب سلجملا لبق نم هفيلكت متي نم يأ وا ةرادإلا سلجمل

 :ةيعمجلا يف لاجملاب صتخملا عوطتملا وضعلا ىلع بجيو

 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا .1
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .2
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا .3

 لاجملاب صتخم ريغ عوطتم ةيوضع .2

 ليبس ىلع كلذ لمشيو ةيعمجلا ةمدخ اهلالخ نم عيطتسي ةراهم كلمي ناك اذإ لاجملا يف صتخم ريغ اًعوطتم وضعلا نوكي
 هذه ىلع لوصحلل طرتشي الو  ةدناسملا نونفلا نم اهريغو طخلاو ،ةمجرتلاو ،يوغللا قيقدتلاو ،ميمصتلا ةراهم ،رصحلا ال لاثملا
 .ةيعمجلل مدقتملا ةمدخ ىودج ىدم مييقت ريرقت هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجملو لاجملاب صاصتخالا ةيوضعلا

 :ةيعمجلا يف لاجملاب صتخملا ريغ عوطتملا وضعلا ىلع بجيو

 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا .1
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .2
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا .3

 تاهجلا ةيوضع .3

 :يلاتلا دحأ ةيوضعلا هذهل طرتشيو

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيموكح ةهج نوكت نا .1
  يراجت لجس تاذ صاخلا عاطقلا نم ةهج نوكت نأ .2
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب ةلجسم ةيحبر ريغ ةهج نوكت نا .3
 ةيوضعلا اهحنم ةيناكمإ ةرادإلا سلجم ىأرو طورشلا يف اهركذ دري مل ىرخأ ةهج يأ .4

 :ةيعمجلا يف تاهجلا ةيوضع ىلع بجيو

 يدوعس لاير ١٥٠٠٠ ـب ةردقملاو ةيوضعلا موسر عفد .1
 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا .2
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .3

 ةيبالطلا ةيدنألا ةيوضع .4

 :ةيوضعلا هذه ىلع لوصحلل طرتشي
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 تاعماجلا دحا يف الجسم يدانلا نوكي نا .1
 ةعماجلا لخاد يدانلا ىلع فرشملا نم ةيطخلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا .2

 :ةيعمجلا يف ةيدنألا ةيوضع ىلع بجيو

 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا .1
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع .2

 
 ءاسم فصنلاو  ةعساتلا ةعاسلا مامت يف عامتجالا ىهتنا دقو
 

 
  عيقوتلا                                   مسالا                                  

  يطيبضلا دياع نب بعتم .د
  ءاديألا لياه نب يماس . أ
 رذتعم يولبلا دامح نب يفاو .د
  نارمشلا دمحم نب دهف .أ
  ضماحملا دمحم نب دمح .د
  يواسوه دمحم نب  رساي .د
  يناطحقلا ضياع نب هللادبع

  يفيرعلا ناميلس تنب داعس .د
 ضايرلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم بودنم

 مينيغملا ميهاربا نب لعشم .أ 
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