
 هزكرة تفاهن للتعاوى الفٌي

 بيي

 الوولكت العربيت السعىديت

 و

 الوفىضيت الساهيت لحمىق اإلًساى باألهن الوتحذة

 

 

 

رى إثشاو يزكشح رفبْى ثٍٛ كم يٍ انًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخ يًثهخ فٙ ْٛئخ حمٕق اإلَسبٌ ٔ انًفٕضٛخ انسبيٛخ 

.  و 7/6/2012ْـ انًٕافك 7/8/1433نحمٕق اإلَسبٌ ، ٔرنك ثًذُٚخ جُٛف ثزبسٚخ 

: توهيذ 

انًشبس  )رؤرٙ ْزِ انًزكشح فٙ إطبس رعضٚض انزعبٌٔ ثٍٛ انًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخ يًثهخ فٙ ْٛئخ حمٕق اإلَسبٌ 

ٔسغجخ فٙ رعضٚض ( انًشبس إنٛٓب فًٛب ثعذ ثبنًفٕضٛخ ) ٔانًفٕضٛخ انسبيٛخ نحمٕق اإلَسبٌ  (إنٛٓب فًٛب ثعذ ثبنٓٛئخ 

ٔاَطاللب يٍ انُزبئج اإلٚجبثٛخ نهضٚبسح ، انُشبطبد ٔانجشايج ٔرذسٚت انمذساد انٕطُٛخ فٙ يجبالد حمٕق اإلَسبٌ 

-17ْـ انًٕافك 5/5/1431-3انزٙ لبيذ ثٓب يفٕضٛخ األيى انًزحذح انسبيٛخ نحمٕق اإلَسبٌ خالل انفزشح يٍ 

ٔنمبئٓب خبدو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عجذ اهلل ثٍ عجذ انعضٚض آل سعٕد يهك انًًهكخ انعشثٛخ ، و 19/4/2010

ٔثُبء عهٗ انهمبءاد انًزعذدح ثٍٛ فشٚك انخجشاد انًشسم يٍ انًفٕضٛخ إنٗ انشٚبض خالل انفزشح يٍ ، انسعٕدٚخ 

 :ولذ اتفك الطرفاى على ها يلي ، ٔيسئٕنٙ انٓٛئخ  ، و 27/12/2010-22ْـ انًٕافك 16-21/1/1432

 

: الوادة األولى 

ٔثبنزُسٛك ثٍٛ ، رعًم انًفٕضٛخ عهٗ رُفٛز َشبطبد ٔثشايج انزعبٌٔ انًٕضحخ فٙ ْزِ انًزكشح يٍ خالل انٓٛئخ 

. انٓٛئخ ٔانجٓبد انحكٕيٛخ راد انعاللخ فٙ انًًهكخ 

: الوادة الثاًيت 

يع انٓٛئخ يٍ أجم رعضٚض لذسارٓب انٕطُٛخ – طجمب ألٔنٕٚبرٓب اإلسزشارٛجٛخ انًعهٍ عُٓب – رزعبٌٔ انًفٕضٛخ  

ٔرطٕٚش ٔصٛبغخ ٔرُفٛز َشبطبد ٔثشايج رٓذف إنٗ رعضٚض َٔشش ثمبفخ حمٕق اإلَسبٌ ، نحًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ 

 :ولها في سبيل رلك الميام بوا يلي ، ٔرمذٚى ثشايج رذسٚجٛخ فٙ يجبالد حمٕق اإلَسبٌ ، فٙ انًًهكخ 

ٔثخبصخ فًٛب ٚزعهك ، رعضٚض لذساد انًخزصٍٛ فٙ انًًهكخ فٙ يجبل انمبٌَٕ انذٔنٙ نحمٕق اإلَسبٌ  .1

ٔرانك يٍ خالل إٚفبد يٕاطٍُٛ سعٕدٍٚٛ ، ثآنٛبد األيى انًزحذح ٔعًم انًُظًبد انذٔنٛخ انًخزصخ 

فٙ إطبس ، ٔفٙ يكبرجٓب انًٛذاَٛخ ، نهعًم داخم أجٓضح انًفٕضٛخ انسبيٛخ نحمٕق اإلَسبٌ فٙ جُٛف 

 .ثشَبيج األيى انًزحذح انخبص ثبنًٕظفٍٛ انُبشئٍٛ 

، إعذاد ٔرطٕٚش ٔرُفٛز ثشايج رذسٚجٛخ يزخصصخ فٙ يجبالد حمٕق اإلَسبٌ داخم انًًهكخ ٔخبسجٓب  .2

 .عهٗ أٌ رشًم ثشايج نهًٕظفٍٛ انًكهفٍٛ ثزُفٛز األَظًخ انٕطُٛخ راد انعاللخ 

إعذاد أدنخ اسزششبدٚخ نهعبيهٍٛ فٙ انمطبعبد انًزعهمخ ثحمٕق اإلَسبٌ رزضًٍ يٕجضا يجسطب نهمٕاعذ  .3

 .ٔانًعبٚٛش انذٔنٛخ 

ٔٚشًم ، دعى انزعبٌٔ انفُٙ ثٍٛ انطشفٍٛ نهًسبعذح فٙ رطٕٚش دٔس انمضبء فٙ حًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ  .4

 .رنك إلبيخ َذٔاد حٕل دٔس انمضبء فٙ حًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ 

نهعبيهٍٛ ، إعذاد ٔعمذ َذٔاد ٔيؤرًشاد ٔدٔساد ٔٔسش عًم يزخصصخ فٙ يجبل حمٕق اإلَسبٌ  .5

 .فٙ يخزهف انجٓبد راد انصهخ ثحمٕق اإلَسبٌ ٔنًؤسسبد انًجزًع انًذَٙ فٙ انًًهكخ 

رشرٛت ٔعمذ اجزًبعبد نخجشاء فٙ يجبالد حمٕق اإلَسبٌ يع انٓٛئخ ٔاألجٓضح انمضبئٛخ ٔانجٓبد  .6

ثًب فٙ رنك ، نهًسبًْخ فٙ رطٕٚش أسبنٛت انعًم انزٙ ركفم حًبٚخ حمٕق اإلَسبٌ ، انًعُٛخ فٙ انًًهكخ 

ٔإعذاد انزمبسٚش انذٔسٚخ نهًًهكخ طجمب النزضايبرٓب ، يجبدئ األيى انًزحذح انخبصخ ثبنًؤسسبد انٕطُٛخ 

 .انذٔنٛخ 

، ٔرضٔٚذ انٓٛئخ ثبنًطجٕعبد ٔانُششاد اإلعاليٛخ ٔاألثحبس انعهًٛخ ، رمذٚى انًسبعذح انفُٛخ  .7

 .ٔانًعهٕيبد انًزعهمخ ثبنًؤرًشاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ فٙ انًجبالد انزٙ رشًهٓب ْزِ انًزكشح 

  :الوادة الثالثت 
 .رُفز يجبالد انزعبٌٔ انًشبس إنٛٓب فٙ ْزِ انًزكشح يٍ خالل ثشايج ٔيشبسٚع ٚزفك عهٛٓب انطشفبٌ  .1



، ٚعذ ثشَبيج عًم سُٕ٘ ثبالرفبق ثٍٛ انطشفٍٛ فٙ ظشف ثالثخ أشٓش ثعذ انزٕلٛع عهٗ انًزكشح  .2

ًٔٚكٍ أٌ ٚمشس انطشفبٌ يشاجعخ ، ٔٚزى رمٕٚى ْزا انجشَبيج لجم شٓشٍٚ عهٗ األلم يٍ اَزٓبء انسُخ 

 .انجشَبيج َزٛجخ نعًهٛخ انزمٕٚى 

ٚزى رمٕٚى جًٛع انجشايج ٔانًشبسٚع انزٙ رُظى فٙ َطبق ْزِ ، ثبإلشبسح إنٗ انًبدح انسبثعخ أدَبِ  .3

.  انًزكشح لجم سزخ أشٓش عهٗ األلم يٍ اَزٓبء ْزِ انًزكشح 

 :الوادة الرابعت 

عهٗ أٌ ٚشاعٗ ، ٚزفك انطشفبٌ عهٗ رًٕٚم رُفٛز انجشايج ٔانًشبسٚع فٙ انًجبالد انًزكٕسح فٙ ْزِ انًزكشح 

ٔرسبْى انٓٛئخ فٙ رًٕٚم انًفٕضٛخ ثًب ٚهضو نزغطٛخ انًٛضاَٛخ انزمذٚشٚخ ، فٙ رنك إيكبَبد انطشفٍٛ ٔأَظًزًٓب 

ٔرحٕل انٓٛئخ رهك انًٛضاَٛخ إنٗ حسبة انًفٕضٛخ فٙ ثذاٚخ كم ، انسُٕٚخ نهجشايج ٔانًشبسٚع انًزفك عهٛٓب 

ٔرنك طجمب ألَظًخ األيى انًزحذح ٔنٕائحٓب ، ٔرمذو انًفٕضٛخ رمشٚشا يبنٛب نهٓٛئخ فٙ ثذاٚخ انسُخ انزبنٛخ ، سُخ 

. انًبنٛخ 

 :الوادة الخاهست 

رطجك االيزٛبصاد ٔانحصبَبد ٔاإلعفبءاد انزٙ رًُح نًٕظفٙ األيى انًزحذح انًعزًذٍٚ ثبنًًهكخ انعشثٛخ 

ٔعهٗ يًزهكبرٓى ، ٔانًٕفذٍٚ فٙ ثعثخ ربثعخ نٓب ، ٔانًسئٕنٍٛ انزبثعٍٛ نٓب ، انسعٕدٚخ عهٗ يٕظفٙ انًفٕضٛخ 

. ٔأيٕانٓى 

 :الوادة السادست 

رذخم ْزِ انًزكشح حٛض انُفبر يٍ ربسٚخ انزٕلٛع عهٛٓب يٍ انطشفٍٛ ٔاسزكًبل اإلجشاءاد انُظبيٛخ انالصيخ 

 .نزنك يٍ لجم انًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخ 

: الوادة السابعت 

ٔرزجذد رهمبئٛب نًذح ثالس سُٕاد أٔ يذد ، ٚعًم ثٓزِ انًزكشح نًذح ثالس سُٕاد رجذأ يٍ دخٕنٓب حٛش انُفبر 

أخشٖ يب نى ٚمى أحذ انطشفٍٛ لجم سزخ أشٓش عهٗ األلم يٍ اَزٓبء يذرٓب ثزمذٚى إشعبس يكزٕة نهطشف اٜخش 

. ثشغجزّ فٙ إَٓبئٓب 

  :الوادة الثاهٌت 
فٙ حبل اَزٓبء يذح ْزِ انًزكشح ٚسزًش عًم األطشاف يعب السزكًبل انجشايج ٔانًشبسٚع انًعهمخ انزٙ ثذأد 

. ٔانزٙ نى ُٚزّ يٍ إَجبصْب إنٗ حٍٛ إرًبيٓب ، ثًٕججٓب 

 

حشسد ْزِ انًزكشح يٍ َسخزٍٛ أصهٛزٍٛ ثبنهغخ انعشثٛخ َٔسخزٍٛ أصهٛزٍٛ ثبنهغخ االَجهٛضٚخ فٙ يذُٚخ جُٛف 

. و 2012 َٕٕٚٛ 27ْـ انًٕافك 1433 شعجبٌ 7ثزبسٚخ 

 

 

   (سئٛس ْٛئخ حمٕق اإلَسبٌ  )ثُذس انعٛجبٌ  / لبو ثزٕلٛع االرفبلٛخ يٍ جبَت انًًهكخ انعشثٛخ انسعٕدٚخ انذكزٕس

انًفٕضخ انسبيٛخ نحمٕق )َبفٙ ثٛال٘  / ٔيٍ جبَت انًفٕضٛخ انسبيٛخ نحمٕق اإلَسبٌ ثبأليى انًزحذح  انسٛذح

  (اإلَسبٌ 

 


