
ثاحبألل كراش ةيعمج
ةيعمتجملاو ةيحصلا

1283 مقرب ةيعامتجإلا ةمدخلاو لمعلا ةرازو يف ةلجسم

ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم فارشإ تحتو



 ةيعمجلا سيسأت
 ةيعمجلا سيسأت

يسايق تقو لالخ ةيعمجلا سيسأت

 ةيموكحلا تاءارجإلا ةفاك نم ءاهتنالا
ةيمنتلاو لمعلا ةرازو ،ةراجتلا ةرازو عم
 ،ةيعامتجالا تانيمأتلا ، ةيعامتجالا
 ينطولا ناونعلا ،ضايرلا ةناماو ةيدلبلا
.ةيكنبلا تامدخلاو اريخاو

 ةيرادإلا ةلكيهلا ريوطت نم ءاهتنالا مت
تاونس ثالثل ةيجيتارتسالا ةطخلاو

 ١٤٤١/٠٣/٣٠التاريخ         
٢٠١٩/١١/٢٧الموافق       
٣١١٥٨٩٢١رمز الشهادة 

شهادة

منشأة غير خاضعة ألحكام النظام 

شارك لالبحاث الصحية إسم المنشأة :
    

 
 الرياض

0 
٥٨٠٦٦٨٧٢٠:  رقم اإلشتراك

 مصدره  : الرياض ١٠١٠٥٩٨٣٦٩ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 صفر   ٠عدد المشتركين السعوديين

 صفر   ٠عدد المشتركين غير السعوديين
 صفر   ٠المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤١/٠٤/٢٩هذه الشهادة سارية المفعول حتى  

عن طريق استخدامأويلزم التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط
 :الرمز المعرف التاليأدناه في الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

www.gosi.gov.sa/vc

( الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم  )

تعد هذه الشهادة من الوثائق االلكترونية الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديالت عليها سواء باإلضافة  أو الحذف
أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من انواع التعديل ، وتعد الشهادة الغية إذا شابها شيء من ذلك ، كما تعرض صاحبها للمالحقة النظامية

أمام الجهات المختصة  باإلضافة إلى مايفرضه نظام التأمينات االجتماعية من عقوبات ، واليجوز تداول الشهادة  إال في األغراض  التي
 أصدرت ألجلها وفقا ألحكام نظام التأمينات االجتماعية ، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية غير مسؤوله عن أي آثار أخرى مترتبة

 قبل الغير عن الشهادة وغير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها  .
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 ةيمومعلا ةيعمجلاوةرادإلا سلجم ءاضعأ
ةيعمجلا يف بصنملامسالا

ةرادالا سلجم سيئريمزاحلا قلطم مارم

يذيفنتلا ريدملايريمثلا نمحرلادبع ةرون

وضعيعضجلا دعس ماشهد.أ

وضعسيديركلا دعس روصنم.د.أ

وضعيدمحألا لالط.د.أ

وضعيرشخمز داؤف دمحم.د.أ

وضعليعامسا لآ ىسوم نزام
وضعميهد نب دهف رصان.د

وضعينويسب نسح ىدم

وضعندم لآ يناه.د

وضعجارفلا هللادبع يكرت

يلاملا فرشملادشرملا روصنم نمحرلادبع



...ةلاسرلاو ةيؤرلا

انتيؤر
 دعاوق ءانبوةيملعلا ثاحبألا ذيفنت ربع ةمولعملا ةعانص يف ًايلحمو ًايميلقإ ةدئارلا ةيحبر ريغلا ةمظنملا نوكن نأ“

"ةيثحبلا تانايبلا

 انتلاسر
"نطولا لجأل ةمولعملا ةعانص يف ناقتإلا"

 انميق
 عادبالا ، ءاطعلا ، ةيلوؤسملا ،ةيفافشلا ،ناقتإلا



انفادهأ

ةيحصلا ثاحبألا يف ةكراشملا ةيمهأب عمتجملا ةيعوت

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

 ماعلا عاطقلل)think-tanks( ريكفتلا تاعمجمو ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت
 صاخلاو

يملعلا ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



ةيجيتارتسإلا ةطخلا
رواحم4 ىلإ ةيجيتارتسإلا ةطخلا مسقنت

عمتجملا ةيعوت

 دعاوق ءانب
ةيثحبلا تانايبلا

 ثاحبألا ذيفنت
ةيملعلا

ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



ةيجيتارتسإلا ةطخلا

عمتجملا ةيعوت

2019ربمفون ةياهن ىتح ققحتملا

قطانم4 يف ةيوعوت تايلاعف14

رتيوت ىلع عباتم فالآ10

رتيوت ىلع ةدهاشم نويلم4.5

ينورتكلإلا عقوملل ةرايز نويلم2.2

2019 يف فدهلا

قطانم3 يف ةيوعوت تايلاعف6

رتيوت ىلع عباتم فالآ10

رتيوت ىلع ةدهاشم نويلم3

ينورتكلإلا عقوملل ةرايز نويلم



ةيجيتارتسإلا ةطخلا

عمتجملا ةيعوت

 دارفأ ةكراشم جذومن قيبطتل كراش ىعست
:يف لوصولا متو ثاحبألا يف عمتجملا

عبارلا ىوتسملا قيبطتل2019



2019 ةيجيتارتسإلا ةطخلا

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

2019 يف فدهلا

 ةدعاق يف كراشم فلأ50
ثاحبألا يف ةكراشملا تانايب

 ماظن يف عوطتم4000
يعوطتلا كراش

 تانايب ةدعاق يف ريبخ200
نيراشتسملاو ءاربخلا

دحاو يحص دصر ماظن ريوطت

 ةدعاق يف كراشم فلأ+57
ثاحبألا يف ةكراشملا تانايب

 ماظن يف عوطتم+4200
يعوطتلا كراش

تانايب ةدعاق يف ريبخ+300
نيراشتسملاو ءاربخلا

يحص دصر ةمظنأ3 ريوطت

2019ربمفون ةياهن ىتح ققحتملا



2019 ةيجيتارتسإلا ةطخلا

ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت

ةينطو تاحوسم4 ذيفنت

فصن لكشب دصر ةمظنأ3 ذيفنت
يونس

ومن سايقتايمثراغول ريوطت
يونس لكشب اهنيسحتو عمتجملا

 ةدوج نم ققحتلا ةمظنأ ريوطت
اهطبرو تانايبلا

ةينطو تاحوسم3 ذيفنت

فصن لكشب دصر ةمظنأ4 ذيفنت
يونس

 ومن سايقتايمثراغول1 ريوطت
يونس لكشب اهنيسحتو عمتجملا

 ةدوج نم ققحتلا ةمظنأ ريوطت
)لجؤم(اهطبرو تانايبلا

2019ربمفون ةياهن ىتح ققحتملا2019 يف فدهلا



2019 ةيجيتارتسإلا ةطخلا

ةيرشبلا تاردقلا ريوطت

 ةرادإو عمج لاجم يف بردتم500
تانايبلا ةدوجو

 مهبيردت ربع نطولا ءانبأ ديأب ةيملاع تاسراممو تايجهنمب رادت ةلماكتم ةينطو ةسسؤم ءانبل كراش ىعست
 ةيرادإلا,ةيثحبلا تالاجملا كلذ لمشيو اهمدقتو ةيعمجلاب يقرلا اهنأش نم يتلا ماهملا ةفاكل مهدادعإو
 بيردتلاوةفرعملا لقن جمارب ربع كلذو.تامولعملا ةينقتو,تانايبلا ليلحت,ميمصتلاو مالعإلا,ةيلاملاو
.داشرإلاو فارشإلاو يناديملا

 باطقتسا لاجم يف بردتم3
 Fundraisingتاياعرلا

 ريوصتلا لاجم يف بردتم7
جاتنوملاو جارخإلاو يفارغوتوفلا

 ةرادإو عمج لاجم يف بردتم700
تانايبلا ةدوجو

 باطقتسا لاجم يف بردتم3
 Fundraisingتاياعرلا

 ريوصتلا لاجم يف بردتم7
جاتنوملاو جارخإلاو يفارغوتوفلا

2019ربمفون ةياهن ىتح ققحتملا2019 يف فدهلا



2019 ةيجيتارتسإلا ةطخلا

ةيرشبلا تاردقلا ريوطت

 ةيعوتلا لاجم يف بردتم30
تايلاعفلا ميظنتو مالعإلاو

 ةباطخلا لاجم يف بردتم30
ءاقلإلاو

2019ربمفون ةياهن ىتح ققحتملا2019 يف فدهلا

 ةيعوتلا لاجم يف بردتم150
تايلاعفلا ميظنتو مالعإلاو

 ةباطخلا لاجم يف بردتم22
ءاقلإلاو



ثاحبألل كراش ةيعمج تامدخ

:ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج مدقت

ةيعوطت ةيعمتجم تامدخ-1

ةعوفدم ةيتاسسؤم تامدخ-2

.ةكلمملا يف ةيلاعلا ةدوجلا وذ يملعلا ثحبلا معدل



ةيعمتجملا تامدخلا لمشتو

.ةيملعلا ثاحبألا يف ةكراشملا ةيمهأب عمتجملا ةيعوت-1

ةيملعلا ثاحبألا يف عوطتلا ةيمهأب ةيعوتلا-2

ةيمالعإلاوةيرادإلاو ةينقتلاو ةيملعلا تاراهملا يف ةيرشبلا تاردقلا ريوطت-3

 بابشلل ةعونتمو ةصصختم ةفرعم تاعمتجم ءانب-4

 ةيحصلا ثاحبألل ةيذيفنتلا بناوجلا يف عمتجملا ةكراشم ىوتسم عفر-5

.ةايحلا ةدوجو عوطتلا يف ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف ةمهاسملا-6



ةيتاسسؤملا تامدخلا لمشتو

صاخلاو يموكحلا عاطقلل ةيثحبلا تاراشتسالا ميدقت-1

صاخلاو يموكحلا عاطقلل ةيعمتجملاو ةيحصلا ةيملعلا تاساردلاو ثاحبألا ذيفنت-2

.ةيلبقتسملا تالكشملل ةيملع لولح داجيإلريكفتلا تاعمجم ةرادإو نيوكت-3

ةيملعلا تانايبلا دعاوق ريوطتو ءانب-4

 ةيوعوتلا جماربلاو تالمحلا مييقت تاسارد ذيفنت-5

عوطتلا تادحو ءانب تاراشتساو عوطتلا ةرادإ-6



عوطتلا ةرادإ نع ةذبن

يف بغرت يتلا تاهجلا نكمن ،نيعوطتملا ةرادإل ينورتكلإلا كراش ماظن يف

 نويلم ىلإ لوصولاب2030 ةحلمملا ةيؤر قيقحت يف ةمهاسملاو ماظنلا ةفاضتسا

:يلاتلاب عوطتم

 يتلا تايلاعفلا يف ةكراشملا يف نوبغري نيذلا نيعوطتملاب تانايب ةدعاق لمع•

.ةمظنملا اهضرفت يتلا ماكحالاو طورشلاب ةمظنملا اهميقت

 جاتحت يتلاو ةمظنملا اهميقت يتلا تايلاعفلا نم يأ ديدجت وأ ءاغلإ وأ ،ثادحإ•

 ددع ةوعد وأ نيلجسملا نيعوطتملا عيمجل ليميا لاسرا قيرط نع نيعوطتم ىلإ

.ةيلاعفلا يف ليجستلل مهنم



.ماظنلا ءاشنإ ذنم تاعاس ددعو نيعوطتملا دادعأ قيثوت•

 نكمت امم ماظنلا ىلع ةيعوطتلا تاداهشلاب ظافتحإلاو لاسرا•
 ةمظنملل ظفحتو اهتعابطو تقو يأ يف اهل عوجرلا نم عوطتملا
 سيئرلا نم هعقومو ةموتخم نوكت نيعوطتملا ةرادإ يف اهدوهج
.هنع بوني نمم وأ ةمظنملل يذيفنتلا

 يلسلست مقرب ةمظنملا اهتمدق يتلا تاداهشلا نم ققحتلا ةيناكمإ•
.ةيعوطت ةداهش لكل زيمم

عوطتلا ةرادإ نع ةذبن



عوطتلا ةرادإل كراش ماظن ضرع
https://sharikhealth.com/volunteering/

ماظنلا ربع عوطتملا ةلحر ليهستو قيثوت•

عمتجملل ءاطع رثكألا نيعوطتملا قيثوت•

تاداهشلا نم ققحتلاو تاداهشلا رادصإ•

 ةرشابم تاءاصحإ•

https://sharikhealth.com/volunteering/


 كراش اهمظنت يتلا تايلاعفلاو ةطشنالا

 ةميق عفر ىلا فدهي يفاقث عمجت نع هرابع وهو

 فالتخا يلع عمتجملا دارفأ نيب ةءارقلاو ةفرعملا

 عبر ءاقللا اذه ماقي.ةيملعلا مهتاصصختو اهتفاقث

 يملاعلامهفينصت يلع ءانب بتكلا رايتخا متيو يونس

.تاذلا ريوطتو ةدايقلاو ةرادإلا يف

ةفرعملا عمتجم ءاقل



 كراش اهمظنت يتلا تايلاعفلاو ةطشنالا

Geek Week 
 رقم" يف ايرهش ماقي عامتجا نع ةرابع وهو

 قيقد لاجم يف نيصتخم هرضحي"كراش

 يف ةقيمعلا ةيصصختلا عيضاوملا دحأ ةشقانمل

 ءاذغلا ،ةينقتلا ،ةيعوتلاو مالعإلا ،تانايبلا ملع

.اهريغو ةحصلاو



 حاجنلا ءاكرش

ءاكرشلاسيسأتلا يعار


