
 

 قوسلا بارطضا تاقوأ يف مييقتلا يف نيقيلا مدع عم لماعتلا

 ةيلودلا مييقتلا ريياعم سلجمل ةينفلا ناجللا نم باطخ

March 2020 



  2020 سرام

 

1 
 

 

 

 قوسلا بارطضا تاقوأ يف مييقتلا يف نيقيلا مدع عم لماعتلا

 

 ةيلودلا مييقتلا 45ياعم سل:9 ةينفلا 45ياعملا ريدم ،نوس(رأ  ردنسكلأ 

 

 ديفو?ب فرع9ُ يذلا( ديد12ا انورو- سو*(ف رو%ظ نإ

ق )19
ُ

  ،ةيملاع ةحئاجك هراشQنا مث ،2019 ماع ةياGH ليب
 قاوسألا ab ن(قيلا مدع نم  *(بك ردق [\إ ىدأ دق

 ءاmولا اذl نع ةمجانلا ةديدعلا راثآلا ن(ب نمو .ةيملاعلا

 مييقتلا ةن%مل *vكأ يدحت لثمت قوسلا تابارطضا نإف

 لظ ab لوصألا مييقتب مايقلا ن(ميقملا [zع ثيح

 ام [\إ ةفاضإلاب اlرفوت مدع وأ ةنراقملا ةلدألا ةيدودحم

  .ضماغ لبقتسم نم قاوسألا ةفا- ھ%جاوت

 ��فُي نأ [zع "رHراقتلا دادعإ" 103 رايعملا صني

 وأ ن(قيلا مدع تالاح ا�Hم رومأ ةدع نع ر�رقتلا

 ��وتو ،مييقتلا [zع رثؤت ��لا ةديقملا طورشلا

 .هاندأ كلذ 103 رايعملا نم 10.2و 10.1 ن(ترقفلا

 ةمزاللا تامولعملا مييقتلا ر�رقت مدقي نأ دبال 10.1"

 ،مييقتلا ةعجارم وأ مييقتلل حي��لا م%فلا ققحتيل

 نيدوصقملا ن(مدختسملل ر�رقتلا مدقي نأ بجي امك

 .اًمو%فمو اً��او اًمييقت

 اً��اوو اًقيقد اًفصو ر�رقتلا مدقي نأ بجي .10.2 

 دويق ّيأو( ا%مادختساو ،ا%ضرغو ،مييقتلا ةم%م قاطنل

 وأ تاضا*�فا ّيأ نع حاصفإلاو ،)مادختسالا كلذ [zع

 ،"ةميقلا سسأ" ،104 رايعملا( ةصاخ تاضا*�فا

 ،ةم%ملا ضومغلا ھجوأ كلذكو ،)200.4 ةرقفلا

ملا فورظلاو
ُ

 ".رشابم ل?ش¤ مييقتلا [zع رثؤت ��لا ةدّيق

 ةيفاضإ تامولعم ميدقت b¨ باط¦1ا اذl نم ةياغلاو

 ن(قيلا مدع نم ةلاح ب»سª نأ نكمي ��لا لماوعلا نع

 مييقتلا يدعم دعاسª ةق�رطب ،مييقتلا ab "ةيمlألا وذ"

 اذl نأب هوننو .ءاوس دح [zع ھيلع نودمتع9 نم وأ

 دويقلا نع جتانلا ن(قيلا مدع لوانQي ال لاقملا

 وأ تاءاصقتسالاو ثحبلا قاطن [zع ةضورفملا

 اذl ةقالع نم مغرلاب ،دقاعتلا طورش ab تامولعملا

 ab ھعم لماعتلا نكمي ھنأ الإ ةيلا�1ا عاضوألاب عوضوملا

 .لبقتسملا ab *(ياعملا سلجم لمع قاروأ

 مدع عم لماعتلا دنع ةيساسألا تايدحتلا ىدحإ

 لب ةقيقح *vتع9 ال مييقتلا نو- مييقتلا ab ن(قيلا

 

 DEياعم نم ةسUئرلا ءازجألا صي80ت KLإ ةيلودلا مييقتلا DEياعم سل9? ةينفلا نا89لا نع رداصلا باط0/ا اذ, فد()

ةصاخ ةيم,أ تاذ نوZت دق WXلا ةيلودلا مييقتلا
ً

 باط0/ا اذ, lEتعk الو .قوسلا بارطضاو نDقيلا مدع تاeEف ءانثا 

ارايعم
ً

 نكمxو .مييقتلا ةيلمع ءارجإ دنع ةيلودلا مييقتلا DEياعم نم ةvw0 ثدحأ KLإ عوجرلاب نDميقملا opننو ،

 :�Kاتلا طبارلا L|ع ةيلودلا مييقتلا DEياعم نم ةدمتعملا ةي~رعلا ةw0{لا L|ع لوصz/ا

https://www.taqeem.gov.sa/Library.php# 
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 تاضا*�فالا [zع ًءانب ةلمت�±ا جئاتنلا *°كأل ريدقت

 b¨ قوسلا تامييقتف .مييقتلا ةيلمع ab ةحورطملا

الامتحا *°كألا رعسلل تاريدقت
ً

 ھعفد نكمي يذلا 

 نكمي ،كلذ عمو .مييقتلا خ�رات ab ةقفص لباقم

 تاقفصلا ن(ب ا³Hلع قفتملا راعسألا تابلقت ةظحالم

 ab ا%لدابت مت�و ةقباطتم لوصألا تنا- اذإ ´�ح ةفلت¦±ا

 ب»س¤ تابلقتلا هذl ثدحت نأ نكم�و .ةيلاح تاقفص

 فارطأ عفاود وأ ةفرعم وأ فادlأ فالتخا لثم لماوع

 ab لصأتم ن(قيلا مدع رصنع نإف ،b\اتلاmو .ةقفصلا

 رعس كانl نو?ي ام اًردان ثيح قوسلا تامييقت مظعم

 .ھب مييقتلا ةنراقم نكمي دحاو

 لــباــقـم مـيـيـقـتـلا يـف نـيـقـيـلا مدــع
 قوسلا رطاخم

 مييقتلا ab ن(قيلا مدع مو%فم ن(ب طل¦1ا ºbب¹ي ال

 كلام ضرعª لامتحا b¨ ةرطا¦±اف ،ةرطا¦±ا مو%فمو

 .ةلمت�±ا ةيلبقتسملا رئاس¦1ا وأ بسا?ملل لصألا

 [zع رثؤت ةفلتخم لماوع نع رطا¦±ا مجنت نأ نكم�و

 ،ھيف ھلوادت متي يذلا قوسلا [zع وأ ھسفن لصألا

 :zbي ام ةلثمألا لمشªو

 دع¤ قوسلا ab ةسوململا لوصألا راعسأ ضافخنا •

 .مييقتلا وأ ذاوحتسالا خ�رات

 .ةيلاملا ةقرولل zbبقتسملا لخدلا روlدت •

 .ىرخألا لوصألاب ةنراقم ةلويسلا ةراسخ •

 وl امم *°كأ لصأ ر�وطت وأ ةنايص فيلا?ت عافترا •

 .اًيلاح عقوتم

 *°كأ لصألل �¾فلا وأ يداملا مداقتلا لدعم ةدا�ز •

 .اًيلاح عقوتم وl امم

ملا عÀابلا وأ ي*�شملا ذخأي
ُ

 رابتعالا ab رطا¦±ا هذl علط

 Á(حت *(غ نم ،ام لصأل ضرع ةسارد ab *(كفتلا دنع

ةداع رطا¦±ا سكعنت كلذلو ،ةيكلملل ةيلعفلا ايازملل
ً

 

ab قوسلا راعسأ.  

 نكميف ،نايحألا نم *(ثك ab اًيمك رطا¦±ا ريدقت نكمي

الثم قوسلا رطاخم سايق
ً

 قرط قيبطت لالخ نم ،

 وأ ،راعسألا تابلقتل ةقباسلا طامنألا [zع ةيئاصحإ

 جئاتن [zع لوص�Ãل قوسلل ةفلتخم تالاح ضا*�فاب

 اlديدحتو رطا¦±ا رصح لئاسو *vتعªو .ةفلتخم

 تالدعم ديدحت ab ةمدختسملا ةفلت¦±ا قرطلل ةيساسأ

 .مييقتلا ab ةمدختسملا مص¦1ا

 مدعل سايقم اGHأ [zع رطا¦±ا ab *(كفتلا نكمي امنÄب

 ناصقن وأ ةدا�ز [\إ يدؤي دق يذلاو لبقتسملا ab ن(قيلا

ab ن(قيلا مدع نأ الإ ،لصألا ةميق وأ رعس ab مييقتلا 

 ريدقت ةيلمع نم ءزجك أش¹ت ��لا كو?شلاب طقف قلعتي

 .ددحم خ�رات ab ةميقلا

 نالقتسم نامو%فم قوسلا رطاخمو مييقتلا ab ن(قيلا

 يوطني دق ،لاثملا لي»س [zعف ،ضعبلا ام%ضع¤ نع

 ليÆض ردق [zع ةلويسلا ةيلاع ةجردملا م%سألا مييقت

 م%سألا كلت قوسلا فنصي دق نكلو ،ن(قيلا مدع نم

 . رطا¦±ا ةعفترم م%سأ-

 رابتخا ن(mو مييقتلا ab ن(قيلا مدع ن(ب طل¦1ا ºbب¹ي ال

 ةلسلس وأ ن(عم ثدح رثأ سايق يأ ،طوغضلا لمحت

 .ةيلا�1ا ةميقلا وأ b\ا�1ا رعسلا [zع ثادحألا نم

 ،ةفلتخم لماوعل مييقتلا ab ن(قيلا مدع عجري نأ نكمي

 :ةيلاتلا تائفلا [\إ ماع ل?ش¤ ا%ميسقت نكم�و

 .قوسلا بارطضا •

 .تالخدملا رفوت •

 .جذومنلا وأ ةق�رطلا رايتخا •

 ا%ضع¤ عم مييقتلا ab ن(قيلا مدع بابسأ ضراعتت ال

الثمف ،ضعبلا
ً

 رفوت [zع قوسلا بارطضا رثؤي دق 

 ن(قيلا مدع نم د�زت اlرودب ��لاو ،ةلصلا تاذ تانايبلا

ab رطلا رايتخا� نم كلذلو .بسÉألا جذومنلا وأ ةق

 ن(قيلا مدع بابسأ ن(ب طبارت كانl نو?ي نأ لمت�±ا

 .مييقتلا ةيلمع ءانثأ رابتعالا ab كلذ ذخأ بج�و
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 قوسلا بارطضا

 ثدحت امدنع مييقتلا ab ن(قيلا مدع أش¹ي نأ نكمي

 ثادحألا ب»س¤ مييقتلا خ�رات ab قوسلا ab تابارطضا

 وأ ءارشلا علl لاثملا لي»س [zع ،ةثيد�1ا وأ ة�را12ا

 ab ن(كراشملا روفن ب»س¤ ةلويسلا نادقف وأ ،عيبلا

 .لوادتلا نم قوسلا

 بارطضا ب»سª ��لا ثادحألا zbكلا داصتقالا عفدي دق

 تابارطضالا وأ 2009 ماعل ةيلاملا ةمزألا لثم قوسلا

 ايناط�رب جورخ ب»س¤ ةدحتملا ةكلمملا قاوسأ ab ة*(خألا

 *(غª يأ لثم ،يÀز12ا داصتقالا وأ ،يÊوروألا داحتالا نم

 نم اًعاطق لطعª ةيعيبط ةثرا- وأ ةمظنألا ab عقوتم *(غ

 ةعانصل د�روت ةلسلس ليطعab ª ب»سQت وأ قوسلا

 نكمي ،ديد12ا انورو- سو*(فب قلعتي اميفو .ةنيعم

 نكلو ،يÀزج داصتقا ھنأ [zع قوسلا بارطضا رابتعا

ab ع رثؤي نو?ي نأ نكمي لبقتسملاz] كلا داصتقالاzb. 

 وأ ةيداصتقا تامزأ عم نما�Áي مييقتلا خ�رات نا- اذإ

ةرشابم ثادحألا كلت لثم دع¤ نا- وأ ةيسايس
ً

 نإف ،

 تاسايقلاو تالخدملا نأل مييقتلا ab أش¹ي ن(قيلا مدع

 ھيلعو ،ثد�1ا عوقو لبق قوسلاب ةطبترم ةرفوتملا

 فورظب ةدودحم ةلص تاذ ةحاتملا تامولعملا نو?ت

 فقوم [zع ثد�1ا *(ثأت فرع9ُ الو .مييقتلا خ�رات

ةرشابم ھباقعأ ab -راعسألاو- قوسلا ab ن(كراشملا
ً

، 

اردان ب»سلا اذ%لو
ً

 مجانلا ن(قيلا مدع سايق نكمي ام 

 اذz] lجتي نأ نكمي نكلو ،قوسلا بارطضا نع

 .تالخدملا رفوت ىدم ab بارطضالا

 تالخدملا رفوت

 ab ن(قيلا مدع [\إ ةينعملا تالخدملا صقن يدؤي

 وl امك قوسلا بارطضا ب»س¤ نو?ي دقو ،مييقتلا

 قوس نأل وأ ،لصألا درفت ب»س¤ وأ ،هالعأ ��وم

 ab صقن كانl نو?ي امدنعف .ةلويسلا مدعنم لصألا

 [\إ ةجاح كانl نو?تس ،ةلصلا تاذ قوسلا تانايب

 اÍHظحالم نكمي ��لا راعسألا نم تالخدملا ءارقتسا

 *(غ تالخدملا [zع دامتعالا وأ ،ةلثامملا لوصألل ةرشابم

 تانايب ا%ل رفوتت ال ��لا تالخدملا b̈و ،ةظو�Ãملا

 لضفأ مادختساب ا³Hلع لوص�1ا نكمي نكلو ةيقوس

 ا%مدختسÄس ��لا تاضا*�فالا لوح ةحاتملا تامولعملا

 .لصألا *(عسª دنع قوسلا ab نو-راشملا

 *(غ تالخدملا وأ ءارقتسالا مادختسا نو?ي نأ نكمي

 روثعلا ةmوعص ب»س¤ ن(قيلا مدعل اًردصم ةظو�Ãملا

 تاضا*�فالا وأ تاليدعتلا معدل ةيعوضوم ةلدأ [zع

 .اlؤارجإ مت ��لا

ª دق
ُ

 ab ن(قيلا مدعل ةمدختسملا مييقتلا ةق�رط لدع

الثمف ،تالخدملا
ً

 ªةيدقنلا تاقفدتلا تالخدم دمتع ab 

 تاعقوتلا [zع ةموص¦±ا ةيدقنلا تاقفدتلا جذومن

 عمو ،ةدكؤم *(غ �Ïف b\اتلاmو zbبقتسملا ءادألل ةيلا�1ا

 لوح قوسلا ab ن(كراشملا ءارآ سكع نكمي كلذ

 تاقفدتلا ا³Hلع يوطنت ��لا ةلمت�±ا حاmرألا وأ رطا¦±ا

 ثدحت ��لا كلت نع فلتخت ��لاو ،ةعقوتملا ةيدقنلا

 .مدختسملا مص¦1ا لدعم ab ،لبقتسملا ab اًيلعف

ab ¤ن(قيلا مدع ريدقت نكمي ،تالا�1ا ضع ab مييقتلا 

 لالخ نم ةmراضتم وأ ةقسانتم *(غ تانايب نع جتانلا

 ةلمتحم تالخدم مادختساب مييقتلا [zع اlرثأ سايق

 *(غ تاودألا مييقت ab ةيسÄئرلا تارابتعالا دحأ .ةليدب

الثم ةيلاملا
ً

، lزوت طمن وÑناو عQةليدبلا تالخدملا راش 

 ل?ش ab وأ ،اًيعيبط تانايبلا عÑزوت نا- اذإف ،ةلمت�±ا

ةداعف ،سر12ا ´¾حنم
ً

 ةيفرطلا تانايبلا لlاجت متي ام 

 عÑزوتلا طامنأ ab نكلو ،لامتحالا قاطن جراخ عقت اGHأل

 .ةفرطتملا ميقلا ضعبل *vكأ نزو ءاطعإ بجي ىرخألا

 جذومنلا وأ ةقيرطلا رايتخا

 ةميق ريدقتل جذومن وأ ةق�رط نم *°كأ مادختسا نكمي

 قرطلا هذl يدؤت ال دق نكلو ،لوصألا عاونأ نم ديدعلا

 رايتخا نإف b\اتلاmو ،ةجيQنلا سفن [\إ اًمئاد جذامنلا وأ
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 مدعل اًردصم ھتاذ دح ab نو?ي دق بسÉألا ةق�رطلا

 .مييقتلا ab ن(قيلا

 قرطو بيلاسأ :105 رايعملا نم 10.4 ةرقفلا صنتو

ملا نم بلطُی ال ." نأ [zع مييقتلا
ُ

 *°کأ مادختسا مّیق

ةصاخ ،لصألا مييقتل ةقÕرط نم
ً

ملا نو?ي امدنع 
ُ

 مّيق

 رابتعا دنع ةدحاو ةق�رط ةيقادصمو ةقد ab اًقثاو

 رظني نأ ºbب¹ي كلذ عمو .مييقتلا ةم%م فورظو قئاقح

ملا
ُ

 ا%مادختساو مييقت ةق�رط وأ بولسأ نم *°كأ ab مّيق

 نو?ت امدنع اميس ال ،ةميقلل رشؤم [\إ لصوتلل

 نأ ةدحاو ةق�رطل ةيفا- *(غ تالخدملا وأ تامولعملا

 *°كأ مادختسا متي امدنعو .ةقوثوم ةجيQن [zع لصحت

 بولسأ نمض ةددعتم قرط ´�ح وأ دحاو بولسأ نم

 كلت نم ةميقلا جات¹تسا نو?ي نأ ºbب¹ي ،دحاو

الوقعم ةددعتملا قرطلا وأ بيلاسألا
ً

 ��وي نأ بج�و ،

ملا
ُ

 ةميقلا تارشؤم ة�وسª ةيلمع ر�رقتلا ab مّيق

 ".ا%طسوتم باسح نود ةدحاو ةميق [\إ ةفلت¦±ا

 Öbدتس9 عضو وb l\ا�1ا عضولا نأب لوقلا نكم�و

 خانملا نأ ثيح ةدحاو ةق�رط نم *°كأ مادختسا

 *(غ تالخدم وأ تامولعم" ھيف �ØÙايسلاو يداصتقالا

 ." ةقوثوم ةجيQن [\إ لصوتلل ةدحاو ةق�رطل ةيفا-

 "ةيمهألا وذ" نيقيلا مدع

 نكلو ن(قيلا مدع رصنع تامييقتلا مظعم نمضتت

 ،"ةيمlأ وذ" نا- اذإ ھنع حاصفإلاب 103 رايعملا مزلُي

ارصنع نو?ي ال امدنع ن(قيلا مدع نع حاصفإلا نإل
ً

 

lاما
ً

 نأ نكم�و يرورض *(غ مييقتلا ab دودحم هرثأ وأ 

 دوزت نأ ر�راقتلا [zع بجي نأب لئاقلا أدبملا كÍHني

 د�زي نأ نكمي امك .مييقتلل ��او م%فب دوصقملا ئراقلا

 ةيقوثومب قلعتي اميف ھل ر*vم ال اًقلق *(ث�و فيلا?تلا نم

  .ن(مدختسملل اًديفم نو?ي نل ام وlو ،مييقتلا ءارآ

 ءارجإ نكمي ال ھنأ ةيمlأ وذ ن(قي مدع دوجو �¾ع9 ال

 نع حاصفإلا بجي ھنأب �¾ع9 ھنكلو ،مييقتلا

 ر�رقت ab مييقتلا ةق�رطو بولسأ ab ةما%لا تاضا*�فالا

 .مييقتلا

 ن(قيلا مدع نو?ي ´�م ةاعارم يرورضلا نم كلذل

 عبتملا رايعملا ةاعارم ºbب¹ي امك ،"ةيمlأ وذ" مييقتلا

 *(ياعملا لثم ىرخألا *(ياعملل نو?ت نأ نكمي ثيح

 فلتخم روظنم )IFRS( ةيلاملا ر�راقتلا دادعإل ةيلودلا

 ."ةيمlألا"و "�ßملا مك�1ا" لثم عيضاوملا ضعبل

الوأ :ن(طبا*�م ن(بناج نم ةيمlألا ab رظنلا ºbب¹ي
ً

 ام ،

 ،اًيناثو ؛اًماl مييقتلا غلبم [zع لمت�±ا *(ثأتلا نا- اذإ

 .دوصقملا مييقتلا مدختسمب ةلص تاذ تنا- اذإ ام

 ھل )ةيمlألا وذ *(غ( طيس»لا ن(قيلا مدع نو?ي نا ردني

 نأ لمتحيف ھتيمlأ تداز اذإ نكلو ،مدختسملاب ةقالع

 .ةقالع وذ نو?ي

 [zع ھتيمlأو مييقتلا ab ن(قيلا مدع رثأ ديدحت يوطني

 ضعبل ةبس¹لاب ،اًبعص هديدحت نو?�و .أط¦1ا ةيلامتحا

 .ةيلا�1ا قوسلا فورظ لظ ab ةصاخ ،لوصألا

 ديدحتو ن(قيلا مدع سايق نكمملا نم نا- اذإ ´�ح

 نإف ،ة�وئم ةبس¹ك وأ ةقلطم ةميقك ءاوس ،ھتيمlأ

 يذلاو ،مييقتلاب ھتقالع [zع اًضيأ دمتع9 ةيمlألا ىدم

 ه*(ثأتو مييقتلا نم ضرغلا قايس ab ھيلع مك�1ا بجي

 مييقتلل نيدوصقملا ن(مدختسملا عيمج [zع لمت�±ا

 .ھميدقت خ�رات ab حي�â *(غ نا- ھنأ اًقحال ن(بت اذإ

 اذإ ام ديدحتل ا³Hف رظنلاب ��نُي ��لا لماوعلا لمشªو

 لوصألا تامييقتل ةبس¹لاب ةيمlأ وذ ن(قيلا مدع نا-

 :zbي ام لامعألا تآش¹مو ةسوململا

 ضارغأل اmًولطم مييقتلا نا- اذإ ام ديدحت •

 متÄس نا- اذإ ام وأ ةيلخادلا ليمعلا

 فارطأ نم ھيلع دامتعالاو ھنع حاصفإلا

 اذإ لقأ ةيمlألا نو?ت نأ لمت�±ا نم( ةثلاث

 .)ةثلاث فارطأ مييقتلا [zع دمتعا
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 نا- اذإ ةظفحملل ةيلامجإلا ةميقلا رثأت ىدم •

 لوصأ [zع طقف رثؤي مييقتلا ab ن(قيلا مدع

 اًضيأ كلذ لمش9 دق( ةظف�±ا لخاد ةنيعم

 .)ةدرفنملا لوصألا ن(ب طبا*�لا

فورعم ن(قيلا مدع ب»س نا- اذإ ام •
ً

 ليمعلل ا

 ءارجإ دنع ھيلع دمتع9 ثلاث فرطل وأ

 .مييقتلا

 ضرّع9ُ نأ نكمي ن(قيلا مدع *(ثأت نا- اذإ ام •

 [\إ مييقتلا [zع دمتع9 ثلاث فرط وأ ليمعلا

 .ى*vك ةراسخ رطخ

 ن(قيلا مدع ةيمlأ ىدم ريدقتل ةديفملا تارابتخالا نم

lدوقيس ھنع حاصفإلا مدع نا- اذإ ام و ä¦ميكح اًص 

 نع حاصفإلا مت اذإ ھنع عنتمي نأ نكمي رارق ذاختا [\إ

 .مييقتلا ر�رقت ab ن(قيلا مدع

 مييقتلا يف نيقيلا مدع سايق

 تاريدقتلا ضرع نم رذ�1ا بوجو نم مغرلا [zع

 مييقت ضارغأ كانl نو?ت دق ،ن(قيلا مدعل ةيمكلا

ذ امكو .تاريدقتلا هذl بلطتت
ُ

اقباس رك
ً

 ريدقت نكمي ،

 وأ ةق�رطلا وأ جذومنلا رايتخا نم جتانلا ن(قيلا مدع

 لالخ نم ،تالخدملا تانايب قاسªا مدع وأ صقن نم

 وأ ةق�رط مادختساب مييقتلا [zع اl*(ثأت ةظحالم

 .ةليدب تالخدم

 مييقتلا ab ن(قيلا مدعل �åكلا سايقلا قلعتي نأ نكمي

 .اl*(غ نم *°كأ لوصألا تائف ضعبب

 دنQس9 نأ بجي ،ةليدب ةلاح نم *°كأ دوجو ن(ح abو

الامتحا *°كألا ةلا�1ا [\إ مييقتلا
ً

. 

 ن(قيلا مدعل �åكلا سايقلا أدبم قيبطت نكمي

 لاح ab لوصألا [zع ةيساس�1ا ليلحت مادختساب

 ةليدبلا ةيمقرلا تالخدملا نم فا- ددع دوجو

 خ�رات ab اlرايتخا نكمي ��لاو لوقعم ل?ش¤ ةلمت�±او

ةداع نكلو .مييقتلا
ً

 [zع ليلحتلا اذl قيبطت بعصي ام 

 تاذ تانايبلاو تالماعملا مæ2 نأل ةيلاملا *(غ لوصألا

 لوصألا نو?ت امدنعو .*(ثكب لقأ نو?ت ام ةداع ةلصلا

 داتعملا نمف ،مييقتلا ab ن(قيلا مدعل ةضرع ةيلاملا *(غ

 ال ��لاو ةظو�Ãملا *(غ تالخدملا [zع دامتعالا متÄس ھنأ

 نكمي ال b\اتلاmو ،ةقدب وأ ةلو%س¤ اlديدحت نكمي

 .قوثوم ل?ش¤ ا³Hلع يÀاصحإلا ليلحتلا قيبطت

 ،فورظلا هذab l ن(قيلا مدعل �åكلا ريدقتلا ميدقت نإ

 ،ةيلاملا تاودألا لثم لوصألا ضعبب اÍHقالع نم مغرلاب

 ةفئازلا ةقدلا رطخ [\إ ىرخألا لوصألاب يدؤي نأ نكمي

ملا [zع بجي اذل ،مييقتلا [zع دمتع9 نم ليلضتو
ُ

 مِّيق

 قيبطت دنع �åكلا ريدقتلا ab ةقثلا ىوتسم ��وي نأ

lبولسألا اذ. 

 ،مييقتلا ab ن(قيلا مدعل �åك سايق ميدقت مت اذإ

 :ةجا�1ا بسح ا%قيبطتو ةيلاتلا ئدابملا ةاعارم ºbب¹يف

 اmًو��م اًمئاد �åكلا سايقلا نو?ي نأ بجي •

  .ن(قيلا مدع ةعيبطو بابسأل يدرس فصوب

 

 الو ،ن(قيلا مدع دكؤي طقف ماقرألا ضرع •

 اذl لثم ميدقت نم ةوجرم ةدئاف الف ،هرسفي

 حرش9 ال نا- اذإ ن(قيلا مدعل �åكلا *(بعتلا

 .مدختسملل لضفأ ل?ش¤ مييقتلا جات¹تسا

 

 مييقتلا ab ن(قيلا مدع ديدحت نمضتي ال •

 سÄل فد%لاف ،تالا�1ا أوسأ عقوت �åكلا

 ´èÙقأ ab طوغضلا لمحتل مييقتلا رابتخا

 مدع رابتخا رظني نأ ºbب¹ي لب ،تالا�1ا

 ةميقلا [zع *(ثأتلا [\إ مييقتلا ab ن(قيلا

 ةلوقعملا ةليدبلا تاضا*�فالل ةجتانلا

 ةليدبلا تاضا*�فالا رايتخا دنعو .ةلمت�±او

 وأ ة�راجتلا لامعألا ab ن(قيلا مدع سايقل

 رايتخا بجي ،ةسوململا لوصألا مييقت

 نم ��لا( فارطألا ab عقت ال ��لا تالامتحالا
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 ab ىرحألاب نكلو ،)ثدحت نأ �éرملا *(غ

 .)عقت نأ لمت�±ا نم ثيح( ة�زكرملا ا%قطانم

 

 ؤب¹ت ميدقت [\إ ن(قيلا مدع ليلحت فدêH ال •

 خ�راوتل ةجتانلا ةميقلا ab ةلمت�±ا تابلقتلل

 لوح تامولعم ميدقتل فدêH لب ،ةيلبقتسم

 .دد�±ا مييقتلا خ�رات ab ةميقلا بلقت

 

 ةاعارم بجي ن(قيلا مدع رثأ سايق دنع •

 ،نا?مإلا ردق ةما%لا تالخدملا ن(ب طبا*�لا

 هذab l اًم%م اًءزج طابترالا ليلحت دعÑُو

 طmرلا نود ن(قيلا مدع سايق دنعف ،ةيلمعلا

 ةغلابم كانl نو?ت دق ،تالخدملل بسانملا

ab ن(قيلا مدع ةجرد. 

 

 مييقتلا ريياعم نم ةيفاضإ حئاصن
 ةيلودلا

ارداق *(غ تنك اذإ •
ً

 عيم12 لاثتمالا [zع 

 لاثتمالا :102 رايعملا ab ةدراولا تابلطتملا

 ،ءاصقتسالاو ثحبلا لامعأو *(ياعملل

 لثم – ةمئاقلا ةيمو?�1ا دويقلا ب»س¤

 كرحتلا [zع ةردقلا مدعو لوجتلا رضح

 ةقلعتملا لامعألا ذيفنت لجأ نم ة�رحب

 قاطن ab حوضوب كلذ ركذ بجيف - مييقتلاب

 ab كلذ ركذو ليمعلا عم قافتالاو ،لمعلا

 .ر�رقتلا

ملا ىأر اذإ •
ُ

 ميدقت نكمملا *(غ نم ھنأ مّيق

 .ةم%ملا ضفر بجيف ،ديقُم ساسأ [zع مييقت

ملا قبطي الأ بجي •
ُ

 ةمزألا لبق ام دعاوق مِّيق

 [zع دمتعª ةيì2نملا هذl نأل مييقتلا [zع

 ام تا�وتسم [\إ دوعتس ميقلا نأب ضا*�فا

 الو أط¦1ا لمتحي ضا*�فا وlو ةمزألا لبق

 ضا*�فالا اذl نأب ؤب¹تلل ةق�رط دجوت

 .عقاولا ضرأ [zع اًحي�â نو?يس

 

 ةيفاضإ تامولعم

 سو*(ف لوح حئاصنلا نم د�زم [zع لوص�1ا نكمي

 ءاضعألا تامظنملا نع ةرداصلا ديد12ا انورو-

 :b\اتلا طبارلا *vع سلجملل

-https://www.ivsc.org/news/article/statement

pandemic-19-covid-the-to-lationre-in 

 

 مييقتلا *(ياعم نم ة¦Éÿ ثدحأ [zع روثعلا نكمي

 :b\اتلا طبارلا IVS( ab( ةيلودلا

www.ivsonline.org 

 

 اليز كرام

  ةيلودلا مييقتلا *(ياعم ةعجارم سلجم سÄئر

 سلجمـل ةع¤اتلا ةينفلا سلا2±ا ءاسؤر نم معدب

 ةيلودلا مييقتلا *(ياعم

 

 مييقتلا *(ياعم نم ة¦Éÿ ثدحأ [zع روثعلا نكمي امك

 :b\اتلا طبارلا ab ةيmرعلا ةغللاب )IVS( ةيلودلا

https://www.taqeem.gov.sa/Library.php 


