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دعىة ثأهيل املحىافصين  -ملششوع (دساشة الشخثماس أصىل واوكاف الحشمين الششيفين)
ٌعش الشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي أن جشخب بمؽاسهخىم في بشهامج جأَُل املخىافعين
ً
املعبم جمهُذا لذعىجىم لخلذًم عشوطىم لتزوٍذَا بخذماث اظدؽاسٍت لذساظت اظدثماس أصىٌ وأوكاف الحشمين
الؽشٍفين طمً أَذاف ومبادساث مؽشوع خشمين .
ً
في خاٌ سغبخىم في املؽاسهت في بشهامج جأَُل املخىافعين واملؽاسهت في املىاكصت التي ظِخم ػشخها الخلا ًجب على
ً
ً
املخىافعين كشاءة َزٍ املعاًير املؼلىبت وفهمها فهما حُذا خُث أن َزٍ املعاًير هي ألاظاط في جأَُل املخىافعين على
املؽشوع وحمُع َزٍ املعاًير التي جخظمنها َزٍ الىزُلت مؼلىبت مً حمُع الشاغبين في الخأَُل لخلذًم عشوطهم لخىفُز
أعماٌ الشئاظت العامت أو جأمين مؽترًاتها مع مشاعاة الخلُذ بخاسٍخ الدعلُم النهائي.
ً
ئن اللصىس وعذم اظدُفاء وحعلُم حمُع املخؼلباث في مىعذ الدعلُم النهائي أو كبله ٌعذ ظببا في عذم الخأَل.
ً
ً
ًدم للشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي كبىٌ أو سفع أي حعلُم وفلا ملا جشاٍ مىاظبا.

إلاحشاء

الخاسٍخ

إلاعالن عً دعىة الحأهيل
آخش مىعذ إلسشال الاشحفصاسات
آخش مىعذ إلسشال ملفات الحأهيل
ثلييم ملفات ثأهيل املحىافصين
هحائج الحلييم واخحياس املحىافصين

0707-73-75م – َ0227 / 7 / 0ـ
0707-73-06م – َ0227 / 7/01ـ
0707-73-00م – َ0227 / 7 /04ـ
0707-3-17م – َ0227/7/03ـ
.ٌ0227 / 07 /7 -0707-4-00

الحىاصل والاشحفصاسات
الظخلباٌ اظخفعاساث املىافعين ًشجى الخىاصل أ .عبذالحمُذ بً ظعُذ املاليي
عبر البرًذ إلالىترووي الخالي | a.almalki@gph.gov.sa
وعبر الاجصاٌ مً خالٌ الشكم | 0555506685
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جصليم ملفات الحأهيل
ًجب أن جيىن أحضاء امللف مشجبت ومصىفت بؼشٍلت واضحت بتركُم الصفداث للخمىين مً املشاحعت بِعش وظهىلت.
وٍجب على املخلذم أن ًىسد سدودٍ على وافت املخؼلباث الىاسدة في َزٍ الىزُلت .وئرا لم ًىً لذي ملذم العشض حىاب
ألي مً جلً املخؼلباث فُيبغي جىطُذ رلً.
ً
ً
وعلى الشاغبين في الخىافغ على جىفُز ألاعماٌ الالتزام بجمُع ما وسد في َزٍ الىزُلت التزاما مؼللا وجأهُذا لزلً فاهه
ًجب جىفير الخىكُع على حمُع الىمارج املشفلت واملؼلىبت في َزٍ الىزُلت مً كبل صاخب الؽشهت (املىسد) أو املفىض
بالخىكُع مع خخم ول صفدت مىه بالخخم املعخمذ الخاص باملإظعت أو الؽشهت.

لإلسظاٌ ملفاث الخأَُل ًشجى إلاسظاٌ
عبر البرًذ الالىترووي الخالي | a.almalki@gph.gov.sa

امللحلات املشفلة
امللحم ألاوٌ :ملدت عامت
امللحم الثاوي :هبزة عامت عً املؽشوع (الخذمت املؼلىبت)
امللحم الثالث :املخؼلباث
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امللحم ألاول
ملحة عامة
هبزة عً سؤية اململىة 9101
هبزة عً الشئاشة العامة لشإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي
هبزة عً بشهامج خذمة ضيىف الشحمً
أهذاف معايير الحأهيل
ئحشاءات الحأهيل

3
4
4
5
5
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ً
أوال :هبزة عً سؤية اململىة 9101

ً
ً
ً
<< َذفي ألاوٌ أن جيىن بالدها همىرحا هاجحا وسائذا في العالم على وافت ألاصعذة ،وظأعمل معىم على جدلُم رلً>>

للذ خبا هللا اململىت العشبُت الععىدًت ملىماث حغشافُت وخظاسٍت واحخماعُت ودًمغشافُت واكخصادًت عذًذة ،جمىنها مً جبىء
مياهت سفُعت بين الذوٌ اللُادًت على معخىي العالم.
وسؤٍت أي دولت ملعخلبلها جىؼلم مً ميامً اللىة فيها .ورلً ما اهخهجخه اململىت عىذ بىاء سؤٍت 0717م.
فمياهت اململىت في العالم إلاظالمي ظخمىنها مً أداء دوسَا الشٍادي هعمم وظىذ لألمت العشبُت وإلاظالمُت ،هما ظخيىن كىتها
ً
الاظدثماسٍت املفخاح واملدشن لخىىَع اكخصادَا وجدلُم اظخذامخه فُما ظُمىنها مىكعها الاظتراجُجي مً أن جيىن مدىسا لشبؽ
اللاساث الثالر.
حعخمذ الشؤٍت على زالر مداوس سئِعُت وهي :مجخمع خُىي ،اكخصاد مضدَش ووػً ػمىح وَزٍ املداوس جخيامل وجدىاظم مع
بعظها في ظبُل جدلُم أَذافىا وحعظُم الاظخفادة مً مشجىضاث َزٍ الشؤٍت.
ً
وكذ أػلم ولي العهذ صاخب العمى املليي ألامير مدمذ بً ظلمان بً عبذ العضٍض ازنى عؽش بشهامجا لخدلُم سؤٍت اململىت العشبُت
الععىدًت.
 .0بشهامج الخدىٌ الىػني
 .0بشهامج خذمت طُىف الشخمً
 .1بشهامج صىذوق الاظدثماساث العامت
 .2بشهامج جؼىٍش الصىاعت الىػىُت والخذماث اللىحعدُت
 .3بشهامج جؼىٍش اللؼاع املالي
 .4بشهامج جدعين همؽ الحُاة
 .5بشهامج سٍادة الؽشواث الىػىُت
 .6بشهامج الؽشاواث الاظتراجُجُت
 .7بشهامج إلاظيان
 .07بشهامج الخخصُص
 .00بشهامج حعضٍض الشخصُت الىػىُت
 .00بشهامج جدلُم الخىاصن املالي
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ثاهيا  :هبزة عً الشئاشة العامة لشإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي
جترهض سظالت الشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي التي جخمدىس في جمىين اللاصذًً مً أداء العبادة واملىاظً
على بصيرة في بِئت آمىت ػاَشة مثرًت ،وجدلُم سظالت الحشمين الؽشٍفين العلمُت والذعىٍت ،مشجىضًٍ على أظغ مهىُت واخترافُت
وهفاءاث بؽشٍت وجلىُاث مخجذدة وؼشاواث فاعلت .جخلخص املهام املىاػت بالشئاظت العامت لؽإون املسجذ الىبىي فُما ًلي:
 إلاؼشاف الذًني وإلاداسي والفني والخذمي في الشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي الؽشٍف .
 اللُام بمعإولُت ألامش باملعشوف والىهي عً املىىش بالحشمين الؽشٍفين .
 إلاؼشاف على مىخباث الحشمين الؽشٍفين .
 اللُام بمعإولُت ظلُا صمضم والىظافت والفشػ والصُاهت بالحشمين الؽشٍفين .
 ئهفاق غالٌ أوكاف الحشمين الؽشٍفين على ؼإونهما (ولم ٌعمل به ختى الان )
 جخؼُؽ وئداسة وجىفُز املؽاسَع إلاوؽائُت للحشمين الؽشٍفين .
 اؼتران الشئاظت في لجىت الحج العلُا بعظىٍت الشئِغ العام .

ثالثا :هبزة عً الخطة الاشتراثيجية للشئاشة العامة لشإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي
( مششوع حشمين ).
ٌ ؽمل مؽشوع (خشمين)الشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي وإلاداساث الخابعت لهما أخز في
الحعبان العالكت مع الجهاث املعىُت بعمل الشئاظت مً أحل جدلُم الخىاظم والخيامل .ومً حهت أخشي ،فان
الخؼت عىِذ بالجىاهب إلاداسٍت والفىُت والخىظُمُت وإلاحشائُت فلؽ ولِغ بالجىاهب املخعللت باملىطىعاث
الفلهُت والؽشعُت في عمل الشئاظت خُث ئن رلً له هظامه وأدواجه.
 مشخلت الفهم والخدلُل الذاخلي والخاسجي ملؽشوع خشمين ما ًلي:
 .0الخىحه الاظتراجُجي:
مهام الشئاظت وأدواسَا ،العمل املإظس ي ،الخخؼُؽ الاظتراجُجي ،مياهت الحشمين الؽشٍفين وعاملُت الشظالت ،الذساظاث
والبدىر الاظتراجُجُت والاظدؽشافُت
 .0الحىهمت:
خىهمت ألاداء ،الخىظُم والالئدت الخىفُزًت
 .1الخىظُم إلاداسي:
الهُيل الخىظُمي واملهام واملعإولُاث ،جىظُم إلاداساث اليعائُت ،العُاظاث وإلاحشاءاث وحذوٌ الصالخُاث ،ئداسة
املعشفت
 .2جىمُت املىاسد البؽشٍت:
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مفهىم جىمُت املىاسد البؽشٍت ،الخذسٍب والخؼىٍش ،هفاءاث املىظفين ،الاظخلؼاب والخىظُف ،جخؼُؽ كىي العمل،
الخعاكب الىظُفي
 .3الخىظُم املالي:
َُيلت إلاداسة املالُت ،الخلاسٍش الذوسٍت ،الخخؼُؽ املالي ،ئداسة املىاسد املالُت وألاصىٌ وألاوكاف
 .4جلىُت املعلىماث:
جلىُت املعلىماث والاجصاالث ،الخذماث الالىتروهُت ،الخدىٌ الشكمي ،البيُت الخدخُت
 .5الثلافت الخىظُمُت:
الحاحت ئلى الخؼىٍش (الىطع العام) ،مذي حاَضٍت الخغُير واللذسة على الخغُير ،معخىي الترهيز على املعخفُذًً
 .6العالكاث العامت وإلاعالم:
َُيلت ئداساث العالكاث العامت وإلاعالم ،اظتراجُجُت الخىاصل الخاسجي ،إلاحشاءاث العامت ،إلاهخاج املشئي واملعمىع
وامللشوء
 .7الؽإون الخعلُمُت:
الخىحه الاظتراجُجي الخعلُمي والخؼلعاث ،الاظخذامت ،الاعخماد الىظُفي ،الخىظُم إلاداسي واملشحعُت ،البِئت والعملُت
الخعلُمُت
 .07الذعىة وإلاسؼاد:
وعي املعخفُذًً بالخذماث ،الخىحه الذًني ،اللذسة على الخعامل مع الجمهىس
 .00الدؽغُل والخذماث:
هلل خبراث الدؽغُل والصُاهت ،ئداسة امللاوٌ واملىخب الاظدؽاسي ،خذمت روي الاخخُاحاث الخاصت
 .00الخيعُم املُذاوي:
ألامً والعالمت والبِئت والصحت ،الخيعُم مع الجهاث ألامىُت ،جىظُم خشهت الضواس داخل وخاسج الحشمين
 .01مإظعت الؽشاواث الخاسحُت:
الحاحت املاظت ئلى الخعامل املإظس ي مع الجهاث الخاسحُت املخخلفت وجيعُم ألاعماٌ وجياملها لضٍادة الجىدة في الخذمت
وجميزَا .وٍمىً أن ًخم رلً مً خالٌ ئوؽاء دائشة معىُت بالؽشاواث الخاسحُت حعمل على جىزُم اللىائذ وألاهظمت
ومخابعت ألاداء وسفع الخلاسٍش الذوسٍت.
 .02مىهجه العمل الخؼىعي:
الحاحت ئلى جىػُذ وجىزُم العالكاث مع الجهاث الخيرًت ودعمها وئظىاد ألاعماٌ الخؼىعُت ئلى الجهاث راث الخبراث
الؼىٍلت فيها وطشوسة بىاء بىابت مخياملت لألعماٌ الخؼىعُت وجفعُل العمل املنهجي الخؼىعي داخل الشئاظت.
 .03ئزشاء سخلت اللاصذًً:
طشوسة ئزشاء سخلت اللاصذًً والضواس وججشبتهم في هؼاق مهماث الشئاظت واملخمثل في الحشمين الؽشٍفين وجأدًت العبادة
بيل ٌعش وػمأهِىت .وَؽمل رلً جىفير وافت الخذماث املُذاهُت وإلاسؼادًت والخىعىٍت بالخعاون والخيامل مع الجهاث
الخاسحُت املعىُت.
 .04أوكاف الحشمين :
جفعُل الاظخفادة مً أوكاف الحشمين وجأظِغ ؼشهت اظدثماس خاصت مملىهت للشئاظت (وادي خشمين )
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ً
سابعا :أهذاف معايير الحأهيل
تهذف َزٍ الىزُلت ئلى جضوٍذ وافت املعلىماث والبُاهاث الالصمت للمىسدًً لخلُُمهم وجأَُلهم لخدظير وجلذًم عشوطهم ملؽشوع
(دساظت الظدثماس أصىٌ وأوكاف الحشمين الؽشٍفين) ،آخزًً باالعخباس حمُع مخؼلباث جىفُز املؽشوع ،خُث أن املعلىماث
املزوىسة في َزٍ الىزُلت جىضح الخعلُماث الىاحب ئجباعها في جلذًم املعدىذاث لخلُُم املىسدًً للخأَُل للخىافغ في جلذًم
العشوض.

ً
خامصا :ئحشاءات الحأهيل
.0جلذم امليؽأة ملف الخأَُل للشئاظت العامت الظخىماٌ ئحشاءاث الخأَُل وَؽخمل على صىس املعدىذاث والىزائم
املؼلىبت مع ألاصل للمؼابلت وجيىن باللغت العشبُت أو مترحمت ئليها مً مىخب جشحمت معخمذ.
.0جلىم الشئاظت العامت باظخالم ملف جأَُل امليؽاة وجذكُم الىزائم والىمارج والخأهذ مً مؼابلت الؽشوغ واهخماٌ
املعدىذاث املؼلىبت.
.1جلىم لجىت الخأَُل بذساظت ملف امليؽاة بىاء على معاًير الخأَُل املعخمذة وئعذاد جلشٍش بزلً وجىزُم املخشحاث في
مدظش سظمي ًىكع مً كبل حمُع ألاعظاء.
.2وؽش هخائج جلُُم العشوض الخأَُلُت عبر املىكع إلالىترووي مً طمً كىىاث الخبلُغ ألاخشي.
.3جضوٍذ حمُع املىسدًً بىدُجت جلُُم العشوض الخأَُلُت وأظباب اظدبعادَم مً الذخىٌ في املىافعت على املؽشوع.
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امللحم الثاوي
هبزة عامة عً املششوع (الخذمة املطلىبة)
هظشة عامة عً املششوع
أهذاف املششوع
مذة ثىفيز املششوع والجذول الزمني لحىفيز ألاعمال
هطاق عمل املششوع

7
7
9
07
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ً
أوال :هظشة عامة عً املششوع
ٌعخبر مؽشوع دساظت اظدثماسا أصىٌ وأوكاف الحشمين الؽشٍفين مً مبادساث بشهامج خذمت طُىف الشخمً والزي ًىفز جدذ
ئداسة الشئاظت العامت لؽإون املسجذ الحشام واملسجذ الىبىي وبالخعاون مع وصاسة العمل الؽإون الاحخماعُت والهُئت العامت
لألوكاف هأصحاب مصلحت سئِعُين في َزا املؽشوع.
حعخبر أوكاف الحشمين الؽشٍفين وألاصىٌ التي ًمىً اظدثماسَا  ،فشص الخدعين بالؽيل الزي ٌعىد بالىفع على أعماٌ الحشمين
الؽشٍفين والخذماث التي جلذم لظُىفهما ،وعذم الاظخغالٌ اليامل والدؽغُل ألامثل لخلً ألاوكاف وحعظُم الاظخفادة مً
املىافع التي على أظاظها جم وكف جلً ألامالن.

ً
ثاهيا :أهذاف املششوع
يهذف املؽشوع ئلى خصش ألاوكاف التي أوكفذ للحشمين الؽشٍفين بيل الخفاصُل املخعللت بها ،هما يهذف ئلى جلذًم دساظت
مفصلت عً الؼشق وألادواث التي ًمىً اظدثماسا عىائذ جلً ألاوكاف بما ٌعىد بالىفع على الحشمين الؽشٍفين وٍدلم ألاَذاف
التي مً أحلها جم ئًلافها...

ً
ثالثا :مذة ثىفيز املششوع واملاام الشئسصية
ً
ً
مذة جىفُز املؽشوع هي  00ؼهشا مُالدًا جبذأ مً جاسٍخ جىكُع العلذ.
أَم ألاعماٌ املؼلىب جىفُزَا خالٌ مذة املؽشوع:
املامات:
.0
.0
.1
.2
.3
.4
.5

جدذًذ أصحاب املصلحت الشئِعين في املؽشوع.
خصش ألاوكاف التي أوكفذ لصالح الحشمين الؽشٍفين وهص الىكف املىضح في صً الىكفُت
دساظت اظدثماسا عىائذ جلً ألاوكاف ودساظت حذوي ليل أظلىب ملترح بما ال ًخعاسض مع أغشاض الىكف و سؤٍت ما
ًدىاظب مع الاَذاف الاكخصادًت.
جلذًم خاسػت الؼشٍم لخىفُز أظالُب الاظدثماس امللترخت وجيىن مخؼلباث الاوكاف بما ًدىاظب مع سؤٍت اململىت
0717
بىاء الُت الظخلؼاب مضٍذ مً الاوكاف للحشمين الؽشٍفين
ئعذاد دساظت خىهمت الاظخفادة مً أوكاف الحشمين حؽمل الجهاث راث املصلحت
ان جيىن مخشحاث الذساظت متربؼت بأَذاف بشهامج الشؤٍت اململىت العشبُت الععىدًت 0717

10

ً
سابعا :هطاق عمل املششوع
ال ًخعاسض هؼاق العمل الخفصُلي للمؽشوع عما رهش في املهماث أعالٍ وهي على ظبُل املثاٌ فلؽ:
0
0
1

خصش ألاوكاف التي أوكفذ لصالح الحشمين الؽشٍفين بؽيل عام
دساظت اظدثماسا عىائذ جلً ألاوكاف ودساظت حذوي لً أظلىب ملترح بما ال ًخعاسض مع أغشاض الىكف وٍذعم وٍدىاظب مع
سؤٍت اململىت العشبُت الععىدًت 0717
جلذًم خاسػت الؼشٍم لخىفُز أظالُب الاظدثماس امللترخت.
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امللحم الثالث
محطلبات الحأهيل
محطلبات الحأهيل العامة
محطلبات الحأهيل الفىية
محطلبات الحأهيل املالية

12
12
13

12

ً
أوال :محطلبات الحأهيل العامة
املحطلبات

م
0

صىسة مً السجل الخجاسي ظاسي املفعىٌ مع خخمها بخخم املىسد
صىسة ؼهادة الضواة والذخل ظاسٍت املفعىٌ مع خخمها بخخم املىسد

1

صىسة ؼهادة مً املإظعت العامت للخأمُىاث الاحخماعُت ظاسٍت املفعىٌ مع خخمها بخخم املىسد
صىسة مً ؼهادة الاؼتران في الغشفت الخجاسٍت ظاسٍت املفعىٌ مع خخمها بخخم املىسد
ً ً
صىسة سخصت الاظدثماس ئرا وان املخىافغ مشخصا وفلا لىظام الاظدثماس ألاحىبي ظاسٍت املفعىٌ

4

صىسة ؼهادة جدلُم اليعبت الىظامُت لخىػين اليىادس الععىدًت ظاسٍت املفعىٌ (ؼهادة الععىدة)

0
2
3

ملحىظة :مع ألاخز باالعحباس ما هى مطلىب في جصليم ملفات الحأهيل

ً
ثاهيا :محطلبات الحأهيل الفىية
م
0
0

0

4

املحطلبات
رهش معلىماث امللاوٌ (خعب الىمىرج املشفم)
أن ًيىن للؽشهت خبرة في مجاٌ الخذماث املؼلىبت  ،وئسفاق الىزائم الذاعمت لزلً.
خلُبت عمل ( )company Profileلجمُع الخذماث واملؽاسَع العابلت للميؽأة حؽمل على:
 -0الهُيل الخىظُمي للؽشهت.
 -0رهش ما ال ًلل عً ( )1مؽاسَع التي جم جىفُزَا خالٌ الخمغ ظىىاث املاطُت (خعب الىمىرج املشفم).
 -1رهش املؽاسَع الحالُت والتي ظِخم جىفُزَا في هفغ فترة عمل املؽشوع (خعب الىمىرج املشفم).
 -2خبراث الجهاص إلاداسي والفني الخابع للملاوٌ (خعب الىمىرج املشفم).
الشحاء جىطُذ ما ئرا واهذ الؽشهت كذ خظعذ إلحشاءاث سحب العمل خالٌ الخمغ ظىىاث املاطُت
ئرا واهذ إلاحابت بىعم الشحاء رهش املؽاسَع التي جم سحبها وئرا وان كذ صذس بؽأنها كشاساث مً اللجىت املؽيلت
بمىحب املادة ( )56مً هظام املىافعاث واملؽترًاث الحيىمُت (ئسفاق اللشاساث) ،وجشفم وافت الىزائم.
 وعم  ال
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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ً
ثالثا :محطلبات الحأهيل املالية
جخيىن املخؼلباث املالُت مً العىاصش املىضحت في الجذوٌ أدهاٍ:
م

0

9

املحطلبات
مصذس جمىٍل املؽشوع:
 جمىٍل راحي
 جمىٍل بىيي
أخشي.......................................................................................:
ئرا واهذ إلاحابت (جمىٍل بىيي) أو (أخشي) الشحاء جضوٍذ معلىماث املمىٌ (كذ ًخم الخىاصل معه)
اظم البىً /املمىٌ............................................................................... :
الشصُذ املخاح................................................................................... :
العىىان.......................................................................................... :
الهاجف /حىاٌ................................................................................... :

14

الىمارج املشفلة
معلىمات الششوات املحىافصة

03

أهم املشاسيع التي ثم ثىفيزها خالل الخمض شىىات املاضية
أهم املشاسيع الحالية
همىرج الخبرات – اليادس إلاداسي
همىرج الخبرات – اليادس الفني

16
07
20
21
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معلىمات الششوات املىافصة
املحىافض
اشم الششهة املىافصة

سأس مال املىافصة

سكم السجل الحجاسي

ثاسيخه

اشم الشخص املصإول

مىصبه
العىىان

املذيىة

شاسع

ص.ب

الشمز البريذي

هاثف:

فاهض

بشيذ الىترووي:

املىكع إلالىترووي

شىة الحأشسض
ملىية الششهة
الجيصية

وصبة امللىية

املالن /الششواء
معلىمات ممثل الششهة

الاشم
املصمى الىظيفي
الااثف

املخىلل:

الثابذ:

البريذ إلالىترووي
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أهم املشاسيع التي ثم ثىفيزها في هفض مجال املششوع خالل الخمض شىىات
الىصف
0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
الىصف

0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

املششوع ألاول

املششوع الثاوي

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
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الىصف
0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

املششوع الثالث

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
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ً
أهم املشاسيع التي يحم العمل عليها حاليا
الىصف
0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
الىصف

0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

املششوع ألاول

املششوع الثاوي

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
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الىصف
0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00

املششوع الثالث

اظم املؽشوع
مىكع املؽشوع
ميىهاث املؽشوع
الجهت املالىت للمؽشوع
كُمت العلذ
مذة العلذ
جاسٍخ البذاًت
جاسٍخ الاهتهاء
اظم املعإوٌ عً املؽشوع
أسكام للخىاصل مع املعإوٌ عً املؽشوع
البرًذ إلالىترووي للمعإوٌ عً املؽشوع
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همىرج الخبرات – اليادس إلاداسي
الشكم

الاشم

الىظيفة

الجيصية

الحخصص /مجال
الخبرة

مذة الخبرة

0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00
09
ملحىظة :ئسفاق الصيرة الزاثية لليادس إلاداسي
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همىرج الخبرات – اليادس الفني
الشكم

الاشم

الىظيفة

الجيصية

الحخصص /مجال
الخبرة

مذة الخبرة

0
9
0
4
5
6
7
8
9
01
00
09
00
04
05

ملحىظة :ئسفاق الصيرة الزاثية لليادس الفني
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جعليمات الخصليم
ً
الشحاء كشاءة الخعلُماث وئجباعها وعذم إلاخالء بأي مً الخعلُماث الخالُت ٌعذ ظببا وافُت لعذم الخأَل:
 .0في خاٌ الخأخش عً مىعذ الدعلُم لً ًخم الىظش في املشفلاث وَعذ املخىافغ غير مإَل.
ً .0جب حعلُم حمُع املعدىذاث املؼلىبت ئلى العىىان الخاليa.almalki@gph.gov.sa :
ً .1جب حعبأة حمُع املشفلاث بؽيل الىترووي وباللغت العشبُت
 .2ئسفاق صىس املعدىذاث الثبىجُت مخخىمت بخخم امللاوٌ إلزباث دكت املعلىماث
ٌ .3عخبر اللصىس في جلذًم البُاهاث املؼلىبت أو عذم ئسفاق املعدىذاث الثبىجُت أو عذم ملء وامل البُاهاث
املؼلىبت ظببا في عذم الخأَل.
 .4في خالت عذم حعبئت الىمارج باملعلىماث الصحُدت ًىدي رلً ئلى عذم الخأَل.
 .5في خاٌ وحىد أي اظخفعاساث ًخم جىحيهها ئلى :
البرًذ إلالىترووي a.almalki@gph.gov.sa :
 .6ظِخم إلاعالن عً الىخائج في مىكع الجهت الشظمي

https://www.gph.gov.sa/ar-sa

 .7ظِخم ئخؼاس املخىافعين الغير مإَلين بأظباب اظدبعادَم في مذة أكصاَا اظبىع مً جاسٍخ إلاعالن عً
الىخائج وًمىً للمخىافعين الغير مإَلين الاظخفعاس عً أظباب عذم جأَلهم بالخىاصل مع ممثل الجهت
البرًذ إلالىترووي a.almalki@gph.gov.sa :
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