


ةيلاعفلانع

نواعت ةيقافتا

ماجلا ةيلاعف يهام
ماجلا ةيلاعف لمع ةطخ

ماجلا ةيلاعف ةلحر

ةيلاعفلا لبق
تايدحتلا  فشك ةشرو

تابلطتملاو ميماصتلا

تايدحتلا تاراسم

تاودألا

ةيلاعفلا ءانثا
جئاتنلا

روصلا
ةيلاعفلا دعب
رشنلاو ةيطغتلا



 تابلاطلا نوؤش ةداـمع نيب كرتشم نواعت ةيقافتا عيقوت



 يهام
 ةيلاعف
؟ماجلا

تايدحتلالحلميمصتلاىلعةمئاقةيلاعفيه
48نملقايفةيعادبإتاودأوتايجهنممادختساب

وأتاجتنموأتامدخةجذمنوريوطتلكلذو،ةعاس
.كرتشمعوضومنمةاحوتسمًامامتةديدجتاردابم



 فدهت
ىلإ ةيلاعفلا

.نيصتخملا عمجت ةيعادبإ ةئيب قلخ•

.رييغتلا ثادحإو ديدجتلا قلخل نيكراشملا زيفحتو ماهلإ•

.عادبإلاو راكتبالا تاودأ نم نيكمتلا•

.راكتبالاو عادبإلا ةفاقث زيزعت•

.ذيفنتلل ةلباق تاردابمل جذامنب جورخلا•

ةفدهتسملا ةئفلا
تابلاطلا



 ةـطخ
لـمـع
ماجلا

قاـطندــيدحتوثحـبلا

ىلعفرـعتلاوماـــجلا

لالـــــخنـمتاــيدحتلا

نيبلــــمــــعشرو

عـــيزوــتونــيـتــهجـلا

ةينقتلالمعلاماــهم

.ةيــتـسجوــللاو

ماـــهـــمدـــــــيدــحت

نـيرــسـيملاوقرــفــلا

.شروــلايمدــقــمو

رــــيرـقــترادـــــــصا

نـيــبكرــتـــشــم

حــضوـــينـيـتهــجلا

ةـيلاـــعــفلاجـــئاــتــن

قـــيرــطةــطراـــخو

.تاــجرـخملاذــيفـنـت



 تاوطخ
 ةــماـــــقإ
ةيلاعفلا

ةيلاـعفلا لبق

تايدحتلا•
.تايدحتلاةمئاقدادعإبمايقلا

اهتاقحلموةيلاعفلاةيوهميمصت•
ةيلاعفللةمعادلاميماصتلادادعإ

•SME’S
ةــقالــعلايوذنيصتخملاةوعدبمايقلا
ًاــعــجرماوـنوــكيـلةـيلاــعـفلاروـــضـحل

.ةــكراـــشـملاقرــــفلل

•Jammers
تابغرلاتابلاطلاةلباقمبمايقلا

.ةيلاعفلايفةكراشملاب

ةيلاـعفلا ءانثا

ةــيلاـعـفلاموــي•
زـكرمنـمنورـــسـيـملاموــقــيس(

اــهـميدـقتوةيلاـعفلاةرادإبعادــبإلا

ركـتبتلةكراـشملاقرـفلاةدــعاـسمو
تاـيدحتلللوـلحىلالــصوتتو

.ةـمئاقلا

تاداهشلا•
.نيزئافلاونيكراشملاتاداهشدادعإ

ةيلاـعفلا دعب

تاجرخملا•
اـهـقــيثوتولوــلــحلاعـــمج

رـــيرـــقــترادـــــصامــتــيـسو

نــيتهجلانيبكرــتشم
ةـيلاعفلاجئاتنحـضوي

ذــيفنتقيرــطةطراـخو
.تاــجرــخملا





تاراسملا

ةيسفنلا ةحصلايحصلا ءادغلاةكرحلا



 لبق
ةيلاعفلا



 ةئيه ءاضعأ
سيردتلا

قرفتابلاطلا

1093

 مــهأ دــحأ تايدــحتلا فــشك لــمع ةــشرو رــبتعت
 ماـــجلا ةـــيلاعف ميمـــصتل ةـــيطيطختلا ةطـــشنألا
 تارثؤـــملا ىـــلع فرـــعتلا نـــم اننكمتـــس يـــتلاو
 مـهأ دـيدحتل ةيعرفلا تاراسملا فلخ تاببسملاو
 ةبـسانملا تاودألا ميمصت نم نكمتلاو تايدحتلا
.ماجلا ةيلاعفل
.ةيمقرلا ةموكحلا ةئيه عم نواعتلاب

تايدحتلا فشك لمع ةشرو
2    0    2    2

 بابسألا نع ثحبلاضارعألا ديدحت
ةيردجلا

تايدحتلا ةغايص

:ةعبتملا ةيجهنملا

نئمطنىذغتنكرحتن



 زيفحت اننكمي فيك
 ةدايز ىلع تابلاطلا
 جراخو لخاد ةكرحلا

؟يعماجلا مرحلا

كرحـــتن
A

تابلاطلا ىدل ةيلاع ةيندب ةقايل ءانب A1

نزولا ضفخو نوهدلا قرح ةفاقث نيسحت A2

فدهلا قيقحت يف ةيرارمتسالل ةبلاطلا ىدل ةدارإلا عفر A3

 ديدعلا للقيو ةماعلا ةحصلا ىوتسم نيسحت يف ديجلا يندبلا طاشنلا دعاسي
.ريبك لكشب عفترت يتلا ةنمسلا تالدعم اهيف امب ةيحصلا لكاشملا نم



 نيسحت اننكمي فيك
 تابلاطلل ةيئاذغلا تاداعلا

 كالهتسا تالدعم ليلقتو
؟ةيحصلا ريغ ةيذغالا

ىذــغـتـن
B

 يعولا ةدايزو يحصلا ماعطلا ىلع بلطلا عفر
يحصلا ماعطلا بيلاسأب B1

 تاداع نم ةزفحملا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم تارثؤم ليلقت
يحص ريغلا لكالا B2

 ،ةنمسلا،تانيماتيفلا صقن( ةيذغتلا ءوس ضارمأ بنجت
)..يركسلا،ةفاحنلا، B3

 لماع دعيو ،ةيساسأ ةروصب ةلماك ةيحصلا ةيلمعلا ىلع ءاذغلا ةيعون رثؤت
.تابلاطلا نيب يدحت لزنملا يف ماعطلا دادعإ تايلمعو ةيعوتلا



 نيسحت اننكمي فيك
 ىدل ةيسفنلا ةحصلا

؟تابلاطلا

نئمطن
C

ةعماجلا رقم يف ةساردلا طغض فيفخت C1

يعمتجملا رودلاو يرسالا طبارتلا ةيمها زيزعت C2

 رقم يف تابلاطلا نيب ةلزعلاو ةدحولا ةرهاظ ةجلاعم
ةعماجلا C3

 لاجم يف هتيجاتناو درفلا ءادأ ىلع ةديدع تايعادتو تاريثأت اهل ةيسفنلا ةحصلا
 ةديدع تايدحت ةيسفنلا ةحصلا لمشت ،ماع لكشب ةيصخشلا هتايحو ةساردلا

.اهجالع ىتحو اهفاشتكا نم ةيادب



ميماصتلا



ةمدختسملاتاودألا
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 عذج ليلحت
ةرجشلا

ةركفلا ريوطت

لمعلا جذومن



ءانثأ
ةيلاعفلا



-:نيثدحتملا

ةنانكلما.أ
ةميلسلا ةيذغتلا

 يدمحألادمحم.د
يندبلا طاشنلا

يسماشلاءافيه.د
ةيسفنلا ةحصلا

ينالكبلالالد.أ
يميمصتلا ريكفتلا

يريسعلا ميهاربإ .أ
يدحتلا رذج فشكو ثحبلا

يسلبانلادنهم.م
 جذامنو لولحلا ميمصت

 لامعالا

ليقحلا نسحملادبع
ةجذمنلا

ةشياعوبأذاعم.م
لامعألا ةداير

يفريص لوتب
 رذج فشكو ثحبلا ةلحرم

 يدحتلا

رذيعملا يف
 ةلحرمو راكفالا ديلوت ةلحرم

راكفالا فينصت





-:ةجذمنلا



تايدحت

ةبلاط

لح

 نيثدحتم

 نيرسيم

 ءاربخ

 لحارم

 نيمكحم

ةزئاف قرف

3
72
75

10
9
63

8
6



ةزئافلا لولحلا



ىذغتنراسم

ةيحصريغلاةيذغألاكالهتسانمليلقتلاىلإBioCreativeقيرفةيؤرهجتت
نامضلةيئيبلاةمادتسالاوةيعامتجالاةيلوؤسملازيزعتوتابلاطلاىدل
عافترالانتظحالمدعباًديدحتراسملااذهريتخُأ.تابلاطلاهجهنةيرارمتسا
موقيراكتبابيتأنكلذىلعًءانبو،ةيحصريغلاةيذغألاكالهتساىوتسم
راوسألخادلقأةفلكتبوةيلاعةدوجتاذةيئامةعرزملوأءاشنإىلع
معُديو.عيبتآلاربعةعماجلاتابلاطلاهداصحميدقتمتيوةعماجلا
ةكراشمللةبلاطلانيكمتيفمهاسُيينورتكلإقيبطتبعورشملا
.ةعارزلايف

 كالهتسا تالدعم ليلقتو تابلاطلل ةيئاذغلا تاداعلا نيسحت اننكمي فيك :يدحتلا
؟ةيحصلا ريغ ةيذغالا



نئمطنراسم

جيرخ،يسفنيئاصخا:يهو)ةرونتابلاط(قيبطتيفتامدخةفاضا
نودومهلعوطتلاتاعاسباستحاعم،يميداكادشرم،عوطتم
،ًايونعمنهمعدوتابلاطلاىدليسفنلاءبعلافيفختلةيّدامةفلكت

.2030بابشمعدوعمتجملاحالصقيقحتلاًيعس

؟تابلاطلا ىدل ةيسفنلا ةحصلا نيسحت اننكمي فيك :يدحتلا



كرحتن راسم

زيزعتوةضايرلاةسراممويشملاةيمهأبيعاوعمتجمءانبىلإفدهن
ةدعلالخنمكلذو2030ةيؤرلاًقيقحتةيحصلارطاخملادضةياقولا
تامامتهالاكعمكراشتتةقيفرعمةضايرلاةسرامم:اهنمتامدخ
تاراشتساوةيضايرططخميدقت،ةيرارمتسالامعدوعيجشتللكلذلو
ةيدنألادنعاهلادبتسالفادهالاقيقحتدنعطاقنميدقتو،ةيضايرهيحص
.ةايحلاةدوجنيسحتوقيقحتلكلذُلك،ةيضايرلارجاتملاو

؟يعماجلا مرحلا جراخو لخاد ةكرحلا ةدايز ىلع تابلاطلا زيفحت اننكمي فيك :يدحتلا



 دعب
ةيلاعفلا



https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?
lang=ar&newsid=2412505

https://drive.google.com/file/d/10pZT4HilHJUyylgUzLop5x 
0In0_F27m8/view?usp=share_link

:ويديف

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2412505
https://drive.google.com/file/d/10pZT4HilHJUyylgUzLop5x0In0_F27m8/view?usp=share_link


ًاركش


