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 طريق وسائل التقنية الحديثة
 

ٚغـش يجهظ إداسج شـشكح انًصـافٙ انؼـشتٛح انغـؼٕدٚـح )عـاسكٕ( اٌ ٚذػٕ انغادج انًغاًٍْٛ نهًشاسكح 

انخًغٌٕ )االجرًاع األٔل( ٔانًقشس اَؼقادْا تإرٌ هللا فٙ انٕادذ ٔٔانرصٕٚد فٙ اجرًاع انجًؼٛح انؼايح انؼادٚح 

تًقش انششكح و  10/56/1511ْـ انًـٕافــق 50/11/1441 انثالثاءٚــٕو يٍ يغــاء  حؼتانغاذًاو انغــاػـح 

( ٔرنك www.tadawulaty.com.saػٍ طشٚق ٔعائم انرقُٛح انذذٚثح ػٍ طشٚق يٕقغ ذذأالذٙ )تًذُٚح جذج 

دشصاً ػهٗ عاليح انًغاًٍْٛ ٔضًٍ دػى انجٕٓد ٔ اإلجشاءاخ انٕقائٛح ٔ اإلدرشاصٚح يٍ قثم انجٓاخ انصذٛح 

( ، ٔإيرذاداً نهجٕٓد انًرٕاصهح انرٙ COVID-19غرجذ )انًخرصح ٔ راخ انؼالقح نهرصذ٘ نفٛشٔط كٕسَٔا انً

 .ذثزنٓا كافح انجٓاخ انذكٕيٛح فٙ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح فٙ إذخار انرذاتٛش انٕقائٛح انالصيح نًُغ إَرشاسِ

 : نهُظش فٙ جذٔل األػًال انرانٙٔرنك  

  

نهذٔسج  يٓايٓا ، ٔضٕاتظ ػًهٓا ، ٔيكافآخ أػضائٓا ٔذذذٚذ انرصٕٚد ػهٗ ذشكٛم نجُح انًشاجؼح  -1

ذاسٚخ و ٔدرٗ اَرٓاء انذٔسج فٙ 10/56/1511ذاسٚخ اَؼقاد انجًؼٛح انؼايح يٍ  اترذاءً انجذٚذج ، 

 -:ى ْ انزاذٛح( ْىعٛشح ًشفقػهًاً أٌ انًششذٍٛ )ان،   و05/4/1514

 

 يغرقم )سئٛظ انهجُح(. -ػضٕ يجهظ اداسج  -األعرار / ٚاعش تٍ عهًٛاٌ انؼقٛم • 

 .يغرقم  - ػضٕ يٍ خاسج انًجهظ -االعرار / خانذ تٍ ػثذانؼضٚض انذٕشاٌ • 
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ٚذق نكم يغاْى يٍ انًغاًٍْٛ انًقٛذٍٚ فٙ عجم يغاًْٙ انششكح نذٖ يشكض اإلٚذاع تُٓاٚح جهغح انرذأل  كًا

ػهًاً تؤٌ أدقٛح ذغجٛم انذضٕس ،  انرٙ ذغثق اجرًاع انجًؼٛح دضٕس اجرًاع انجًؼٛح ٔتذغة األَظًح ٔانهٕائخ

ُٕد انجًؼٛح نهذاضشٍٚ ذُرٓٙ ػُذ اَرٓاء الجرًاع انجًؼٛح ذُرٓٙ ٔقد اَؼقاد انجًؼٛح ٔ أدقٛح انرصٕٚد ػهٗ ت

يغإًٌْ ًٚثهٌٕ ستغ  ِصذٛذاً إرا دضش انؼادٚح . ٔٚكٌٕ اجرًاع انجًؼٛح انؼايح نجُح انفشص يٍ فشص األصٕاخ

، عٛرى ػقذ االجرًاع انثاَٙ تؼذ عاػح يٍ  . ٔإرا نى ٚرٕفش انُصاب انالصو نؼقذ ْزا االجرًاع سأط انًال ػهٗ األقم

ً ، ٔٚكٌٕ االجرًاع انثاَٙ صذٛذاً  انًذذدج الَؼقاد االجرًاع األٔل اَرٓاء انًذج  كاٌ ػذد األعٓى انًًثهح فّٛ. آٚا

  

ً تؤَّ عٛكٌٕ تإيكاٌ انًغاًٍْٛ انًغجهٍٛ  ػهٗ تُٕد انجًؼٛح اترذاًء فٙ خذياخ ذذأالذٙ انرصٕٚد ػٍ تُؼذ ػهًا

ٔدرٗ َٓاٚح ٔقد اَؼقاد و 11/56/1511ْـ انًٕافق 51/11/1441 انغثد ٕٚو يٍ انغاػح انؼاششج صثاح 

، ٔػهّٛ َذػٕ جًٛغ يغاًْٙ انششكح إنٗ انًشاسكح ٔانرصٕٚد ػٍ تُؼذ ػٍ طشٚق صٚاسج  انجًؼٛح انؼايح انؼادٚح

  sa.com.tadawulaty.wwwانًٕقغ اإلنكرشَٔٙ انخاص ترذأالذٙ: 

 

 . خذياخ ذذأالذٙ ٔانرصٕٚد يراح يجاَاً نجًٛغ انًغاًٍْٛيٕقغ ػهًاً تؤٌ انرغجٛم فٙ  

 

أٔ  5116016516 ػهٗ ْاذف سقى  ٔفٙ دال ٔجٕد اعرفغاس َؤيم انرٕاصم يغ إداسج ػالقاخ انًغاًٍْٛ

 info@almasafi.com.sa  انثشٚذ انكرشَٔٙانًشاعهح ػهٗ 

 

 

 ،،، ٔذفضهٕا تقثٕل فائق انرذٛح ٔانرقذٚش

  

http://www.tadawulaty.com.sa/

