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( من الالئحة املنظمة لشؤون 68، 67واإلجرائية للمادتني ) التنفيذيةالقواعد تعديل 
 ة التدريس ومن يف حكمهم والـمادةمنسويب اجلامعات السعوديني من أعضاء هيئ

 س غيـر السعودييـن يف اجلــامعات( من الئحة توظيف أعضاء هيـئة التدري27/2)
رات ضور املؤمتبشأن ح والتدريب ملنسويب اجلامعات( من الئحة االبتعاث 17)واملادة

 والندوات وما يف حكمها

 أهداف املشاركة يف الـمؤمترات والندوات ومـا يف حكمهما أواًل:

ـا رـلددددفو توددددد ل ملش ددددعاي  شوأ  دددددأ مل  يملش ددددعيمل  ييددددف  يهددددعم جـدددد  لدددددفيصل ملشدددددأو  ضورددددا  هددددفالل ري  لدددد
ــودددددددل يمل ضكدددددددفا ملشددددددددأل ك ث  ـضودددددددد  ملشلو دددددددل مل إدددددددفحعث شوصأدددددددا ـودددددددك ة جث ـح دددددددف  ملشل دددددددـ  ملش  يف  كأهأدددددددف ـر  

ـي  ملشصأووددددددل ملش صووأوددددددل   وددددددل ملش  دددددد    دددددددفيصل ـر يرددددددفم  مل فيصددددددف  ملشصفشدددددددأول  ـلددددددفو تو ددددددل ملش ددددددعاي  ي يدددددد
ـ ل.   ملشدأ ي

 اثنياً: اللوائح الـمنظمة حلضور الـمؤمترات والندوات وما يف حكمهما

ـجيودددددددد  يددددددد  رـلدددددددفو تودددددددد ل ملش دددددددعاي  ييددددددد  يف  • ملشالئ دددددددل ملشددددددددأ وأل شهدددددددد يد ي إدددددددـء مل فيصدددددددف  ملشإص
 ه26/8/1417ه(   فايخ 4/6/1417 كأه  ملشرفجاث  ق ملا جمو  ملش صوو  ملشصفيل ا   )

ـا ملشدأ  ددددددددددأ مل  يملش دددددددددعيمل  جمل ددددددددددا ملشددددددددددأأوكل ري 67أفجث )ملشدددددددددد ـة شصلددددددددددـ تودددددددددد ل ملش دددددددددعاي   لددددددددددد (: " جيدددددددددد
مل ط ملآل ول:   دفالهف يضدق ملشل

ـ  ملشدأ  ددددددأ  يارددددد  ـلدددددـ تو دددددل ملش دددددعاي  ري يإددددد يشوف  ـأوددددد   -1 ـد ت دددددفن ـال دددددل  ودددددد  يـضددددد رد  كددددد
 ملشفصوول.

ـد ملشددددددأهفالل يف ملشدأ  ددددددأ مل  يملش دددددعيمل  ملشدددد    ص -2 قدددددع جمل دددددا ملشددددددأأوكل   ددددفو  ـودددددك  ـ دددددول يددددد  جموإددددد   كدددد
ملضقل يدعيد  مل دفيصل.  ملشقإ  يملشكودول ملشدأخ رود  يي

ملضقل ائددددددددو  جمودددددددد   -3 ـد ملشدددددددددأهفالل يف ملشدأ  دددددددددأ مل  يملش ددددددددعيمل  ملشدددددددد    صقددددددددع  دددددددددفا  ملشدددددددددأأوكل  دددددددددأ  كدددددددد
 مل ددفيصل   فو  ـوك  ـ ول ي  جموإ  ملشقإ  يملشكوددول ي دأيوع يدعيد  مل ددفيصل.
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ـا ملشدأ  ددددددأ مل  يملش دددددعيمل    دددددفو  ـودددددك  ـ دددددول  -4 ملـدددددع ملش  ووأودددددل يملتلدددددد ملئول ءلدددددد يلددددد  جموددددد  مل دددددددفيصل ملشق
 ي  ملجملو  ملشصوأ .

 ي قعم ملشدأهفان يف ملشدأ  دأ  ري ملش عيث  ق ي مل  ـ  ذش  شوجدددفيصل. -5

ي  ملشدددددددأهفان يف ( : " شوجددددددددفيصل رد  ردددددد م  ددددددال ث ضددددددف  ي ددددددع  ملح ددددددعمل  شصلددددددـ توددددددد ل ملش ددددددعا 68ملشدددددددأفجث )
ـا جيد ملش دزملم يفيل". ـة ملال  رفا ـوك  د م ملش املل  ضقط ري ملتذد  ءلد  ملشدأ  دأ  ري ملش عيث يجي

ـجيوددددددددد  يف مل دددددددددفيصف  ملشرددددددددفجاث  قدددددددد ملا جمودددددددد   • ـاوددددددددل رـلددددددددفو تودددددددد ل ملش ددددددددعاي  روددددددددد  ملشإص الئ دددددددل  
 تد7/2/1417  ملشصفيل   فايخ تد ( يف مل وإل )ملش مل صل( جملو  ملش صوو3/4/1417ملش صوو  ملشصفيل ا   )

ملضددددددددق ـودددددددك 27/2ملشدددددددأفجث ) (: " شدأعيدددددددد  مل دددددددددفيصل   دددددددفو  ـوددددددك  ـ دددددددول جموددددددد  ملشقإددددددد  يجمودددددد  ملشكودددددددددول رد ي
ـا ـلـ تود ل ملش عاي  ي  دأ مل  ري حدعيث ـوأول جيد رد    أا مل دفيصل ري حفقف ".    ل

( ملشدددددد   قلدددددد :  دأحددددددد  ي ردددددد م شوأل صدددددد  17)الئ دددددل ملال  صددددددف  يملش ددددددعايا شدددددددأ إـء مل ددددددددفيصف  ملشددددددأفجث  •
ـا ملشدأ  ددددددأ مل  يملش دددددعيمل  ملشصوأودددددل يملشدددددعيامل  ملشقرودددددد ث يذشددددد    دددددال ث ضدددددف  ذتدددددف   ـي    شددددددأ ث يمل دددددعث ءلددددد

مل ط ملآل ول: مل عث يضدق ملشل   دال  ملشدأ  ول ملشعاملضول ملش

ـ  حب -1 ـد شوأ  دأ  ري ملش عيث ري ملشعياث ـال ل يلفش ث   خرر  ري يـض  ث  .رد يك

ملضقدددددددل   دددددددل  -2 يملش دددددددعايا يف مل دددددددددفيصل   دددددددفو  ـودددددددك  ـ دددددددول ملشددددددددأه م ـودددددددك جاملضددددددددل ملشيفشدددددددا  ملال  صدددددددف ي
 ي دأيوع ملشدأو ق ملشثقفيف  ش إلل شال  صف  شوخفا  .

 اثلثاً: تعريفات

ـا ي  دددددأ  ري حدددددعيث ييدددددف يف  كأهأددددف ي صقددددع جمل ددددا ري  ددددددفا   الـــــمشاركة:  ص ددددد  ملشدددددأهفالل  ل ددددد  ري  لدددد
ـجيل.ملشدأأوك  ل ملشص  ول ملشإص

تدددددددـ ملل أدددددددف  يلددددددد  ـوأدددددددفو يي خررودددددددد  ي  ثودددددددد  يددددددد  ـدددددددعث جي  ش قعيدددددددد  يي ف هدددددددل ح دددددددفئ   الـمؤتــــــــمر:
ــف  ملشدددددد     ددددددف   يف ملل أددددددفـه    ي لددددددفج  مل لددددددد ث  ـيددددددف  يف جمددددددف  ملشدددددددأـض رحبددددددفـه  ييدددددددف يإدددددد جع يدددددد  يصو
ـث ـشوددددد  تو دددددف  ري ي ضإدددددف  ـوأودددددل. ييو دددددق  ددددد   ـم    ووأددددد  يملتـدددددالد ـ ددددد  يملشدددددعـ ـشددددددهف. ييقددددد يملشددددددأص ضل  
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عيمل  يملشوقددددددفومل  ملشصوأوددددددل يملءوقددددددف  ملشعاملضددددددول ييددددددف يف  كأهدددددد . يي لدددددد  يف  قددددددعي  "يددددددف يف  كأهدددددد " ملش دددددد
 ـر ملشوج ل ملشعملئأل شوأ مت مل  يملش عيمل   ـلفو تو ل ملش عاي .

ــــــاا الدرا ــــــ : ـيل  الع يلددددددعر يدددددد   عمليددددددل ملضدددددد   فم جيملم رـلددددددفو توددددددد ل ملش ددددددعاي   صددددددع ملح هددددددفو ملتلدددددددفةث ملشإدددددد 
 شفرا ملشعاملض  ملشروف . ملشروفول يي  ه    هفيل مل

 ملشوج ل ملشعملئأل شوأ مت مل  يملش عيمل   ـلفو تو ل ملش عاي  ملش ف صل  فيصل مل و  ضورا. اللجنة:

 النشر العلم :

ـد ملش هددددددد  يف ملجملدددددددال  ملشصوأودددددددل مل كأدددددددل مل عالدددددددل  قفئأدددددددل ملجملدددددددال   -  ش إدددددددلل شو خرردددددددف  ملشصوأودددددددل: يكددددددد
ـ  ملشصفيدددا Web of Science - Clarivate Analyticsملشصوأودددل      ) ( يضق دددف  صودددفا يإددد 

 . (ISI)  ري يف  فـعث (Scopus)ملش أـريي شوأجول يف  فـعث 

ملضدددددق  - ـد ملش هددددد  يف ملجملدددددال  ملشصوأودددددل مل كأدددددل ري  إدددددا يدددددف   ـم ملتحإدددددفحول: يكددددد  ش إدددددلل ش خرردددددف  ملشصوددددد
 أددددعث يددددد  ملجملوددددد  ـوودددد  ملشوج دددددل ملشعملئأددددل شوأددددد مت مل  يملش دددددعيمل   ـلددددفو تو دددددل ملش ددددعاي   ددددد ف  ملشهددددد ي  مل ص

 ملشصوأ . 

ـا دددددددل  - يدددددد   يصفيودددددددل ملشك دددددددف  مل دددددددمل  ري مل  شدددددددل يملشددددددداي    كوأددددددد  يددددددد   لدددددددا ملجملوددددددد  ملشصوأددددددد  يصفيودددددددل ملش
ـاث يف تامل ملشرعج.  ملشصوأول مل  ه

 رابعاً: الضوابط املتعلقة ابملؤمترات والندوات وما يف حكمهما:

    إددددد    عيدددددل. يي لددددد  يف  قدددددعي  لدددددعي هف ـر ال  قلدددددا مل هدددددفالف  ـال يف مل ددددد مت مل   ييدددددف يف  كأهدددددف  ملشددددد
 ملشوج ل  إا مل صفيري ملش فشول:

ـد يدددد  مل هددددف  ملشصوأوددددل مل ص أددددعث يدددد   لددددا ملجملودددد  ملشصوأدددد    فيصدددددل  اجلهــــة املنظمــــة للمــــؤمتر: .1 رد  كدددد
 )لفيصل  ي لز رحبف   ي وأل ـ ووأول ري جيشول ...(.
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ـج  ددددددددف  شكفددددددددفوث ملشصوأوددددددددل  اللجنــــــــة العلميــــــــة للمــــــــؤمتر: .2 ـد يهددددددددكول يدددددددد  شخرددددددددوف  يهدددددددده رد  كدددددددد
 يمل لفجميول.

ـد يملضددددد ل يعدددددعجث يذمل  ـال دددددل يلفشددددد ث  ش خرددددد  ري  إددددد يشوف  ـأدددددا  مواضـــــيمت املـــــؤمتر: .3 رد  كددددد
 مل مشح ملشفصوول.  

ملضو  مل  مت . برانمج املؤمتر: .4 ـد ـ   ييصو ف يي لزمل ـوك ي ف هل ـي ض ي  رد يك

ــلل لوعمل ي   لا مل مشح يال حي ف  ضوهف ـر   مجل.  متر:لغة املؤ  .5 ـد يإ   رد  ك

ـد  .6  .الـموافقة على قبول البحث صرحية وغيـر مشروطةيف  فش  ملشدأهفالل  ل    جيا رد  ك

 خامساً: الضوابط املتعلقة بعضو هيئة التدريس املرتشح.

ـا  إددددددا   هددددددفا  ملشمشددددددح شوأدددددد مت  ي ددددددفا  أودددددد  رـلددددددفو تو ددددددل ملش ددددددعاي  ـا ددددددل ـوأوددددددل ري  جدددددد ج ملءلدددددد لل  
 ملشه ي  ملش فشول:

ـا يف يدددددد مت  ـال ـذمل ضددددددلق شدددددد  رد  ددددددفم   هدددددد  ـوأدددددد  يمل ددددددع ـوددددددك م ال يقلددددددا ملش (1 شددددددح شوأهددددددفالل ري ملءلدددددد
مل ط ملش ه  مل ص ضل رـاله(.  مل  ا يذش   ال  ملشصفيني ملشإف قني ش فايخ مل  مت  ) إا ض

ـة رد ي صيددددددددك ملشصلدددددددـ ملشف  ددددددددل شومشدددددددوح شدأ  دددددددددأ  ري حددددددددعيث ييدددددددددف يف  كأهأدددددددف جمل ددددددددا  ري  ددددددددفا   (2 جيدددددددد
مل ع ـ عملمهف  ـا ل ـوأول.ـوك مل  ا ملشدأأوكل ي  ود  يف ملشصفم مل ددفيص  ملش  يهفالل  

ـد  ددددع حهدددد  يف ملشصددددفم (  3 ـ  حوددددا ملشمشددددح شوأهددددفالل شوأدددد ث ملشثفحوددددل يف حفدددد  ملشصددددفم  هدددد   رد يكدددد ـة  لدددد جيدددد
ـ  حهدددددد  يف ـ ددددددع  ملجملددددددال  ملشصوأوددددددل مل عالددددددل إدددددد  حف ري ملشصددددددفم ملشإددددددف ق شوأدددددد مت  حبثددددددف ري  رددددددا ـوددددددك  لدددددد

ـودددك ( Quartile in Category)يضق دددف  صودددفا ( Web of Science) قفئأدددل ملجملدددال  ملشصوأودددل 
ــددددف  ملجملددددال  ملشصوأوددددل  ـد ضددددأ  جمأ ـم (Q1, Q2, Q3)رد  كدددد ـد ملش هدددد  ش خررددددف  ملشصودددد   ييكدددد

ملضق ـوو  ملشوج ل.ملتحإفحول يف ملجمل  ال  ملشصوأول مل كأل ري  إا يف  
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ـة ملالضددددد ث فو يددددد  ذشددددد   إدددددا  (4 ال  قدددددا ملشفدددددمث  دددددني مل ددددد مت مل  مل قدددددعم ـووهدددددف  فالودددددف ـددددد  شددددده ي   يجيدددددد
  قعي  ملشوج ل. 

ـشددددل يف ملشدأ  دددددأ   ييف  فشددددل  (5 ـض  شددددعيه  يا دددددل ـوأوددددل يقل ـ  حوددددا مل هددددفالل شدددددأ  ي دددد ـيددددل يف  لدددد متدددد ح مل يش
ـيددددددل شدددددددأ  شددددددد  يإددددددلق شدددددد  مل هددددددفالل ري  دددددد  لفحدددددد  يهددددددفال   ر ددددددا  ييف   إددددددفيي ملشدأمش وددددددد  متدددددد ح مل يش

ـامله.  ـ  ـوك جالل ملشعل  ـيل شألضلق يف ملءر   فشل ملش إفيي ضوأف ضلق مت ح مل يش

( يددددد  رـلدددددفو تودددددد ل ملش دددددعاي  يف لدددددا  إددددد  %10ي ل ددددد  ي ملـدددددفث ـدددددعم  دددددفية ـدددددعج مل مشددددد ني حإدددددلل ) (6
 هددددد   رال يددددد  ر إدددددفم لوودددددف  مل فيصدددددل  يددددددف ـدددددعمل ملشددددددأهفالف  ملشددددد    صقدددددع رـ دددددفو ملشصيدددددا ري ملتلدددددفةمل  

د  ذش  ـوك    شقإ . مل جملو مل لفجيدأ يدـ 

 و :ي ف يو زم ـلـ تو ل ملش عاي  مل هفان يف مل  مت   (7

ـذ    قدددددعي  ق يددددد  ـددددد  يهدددددفال    -ر ـةملاث ملش صودددددو (  3يف ضصفشودددددف  مل ددددد مت  ) ددددد ـر جموددددد  ملشقإددددد  يف ملش دددددف   شددددد
ـج ددددد  يددددد  مل ددددد مت  ييصددددد ض ملش ق يددددد  ـودددددك جموددددد  ملشقإددددد  ت ددددد ملاه   رلدددددا ر ردددددفه شددددده  يمل دددددع يددددد   ايدددددخ ـ

 يي ض  ـر جمو  ملشكوول الض كأف  ملتل ملومل  ملشالةيل  هأح .

ريدددددفم رـلدددددفو جموددددد  ملشقإددددد  ملش دددددف   شددددد   ف هدددددل ملش ق يددددد  ملشددددداي    قعميدددددل ـددددد  يهدددددفال   يف مل ددددد مت ـشقدددددفو يي  - 
ـم  دددددددعياه   ضصدددددد  ملر يلودددددددا مل فيصدددددددل شوعاملضدددددددف  ملشصوودددددددف  يي ضدددددد  ملش ق يددددددد  ل ف دددددددل شصأودددددددع ملشكووددددددل ملشددددددداي يقددددددد
يملشل دددددد  ملشصوأدددددد  يال يدددددد   ملش ودددددد  يف ري   شددددددوح ال دددددددق شصلددددددـ تو ددددددل ملش ددددددعاي  ملال  صددددددع ملش ألددددددع يددددددد  

ـا ضقددددط   إددددوو  ملو لفحدددد  مل هددددفالل  لدددد ـ دددد  مل ددددعج  شففـووددددل ملشإددددف قل ملشدددد  شددددفان ضودددد  ضدددد ملش ق يدددد  يف ملش
 رم   قعي حب .  

وددددك جمودددد   (8 ـا ددددل ملشصوأوددددل  لثدددد  يدددد  يدددد مت  يمل ددددع  ـي ال ميكدددد  شصلددددـ تو ددددل ملش ددددعاي  ملشدددددأهفالل  دددد ف  ملش
 ملشقإ  ملشدأصين ملش ألع ي  ذش  رـ فو جاملضل ملشيولف .

ـا يف ملشفصفشوددددددف  ملشصوأوددددددل حووددددددل ر م يو دددددددزم مل هددددددف (9 ول  دددددددفه يح دددددد  ي ءلدددددد ملللددددددف  ملشدددددددأـ  ان يف مل دددددد مت   ش
 ملشدأ  دأ .
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ـا ل ـوأول ري حب   ي ل   ي ملـفث ملآليت: (10   ش إلل شوأ ش ني  

ال  شص ض ـشقفئ  يشو  ـوك شكا يورق. -ر ـد ملشل   يقل  رد يك

ـد ملشل    ع ضلق حه ه. -   رال يك

ـد -   مل هفالل  ض  لدفيصل ملشدأو  ضورا. رد  ك

ـا  (11 ـم يدددد   ددددفا  مل ددددددفيصل يف  لدددد ـة رد ي إددددأح شصلددددـ تو ددددل ملش ددددعاي  ملشدددداي يدددد  لط  لددددد ري  يددددعـ جيدددد
ـا  ملضقدددددددل  ودددددد  مل هددددددف  ـوددددددك  لددددددد ي  دددددددأ  ي ددددددعـ  يدددددد  مل دددددددفيصل  دددددددال  ضددددددمث ملشلددددددد ري     هدددددد   ي

ـاه ـودددددك ملءدددددع مل ج  شال فدددددف  ) يددددددعث ملشلدددددد ري ( ملشددددددأخر  ضوهدددددف يرد ملشدأ  ددددددأ  ـودددددك رال يدددددـ    لددددد
مل ع. ـاتف يف ملشصفم مل دفيص  ملش ـا شد  حبل  حيإدا تدامل ملشدأ  دأ  ي  ملشدأ  دأ مل  ملشدأإأ

ـيددددددل يدددددد  لهددددددف   (12 ـد ـدددددد  ح يددددددق حبددددددـ  يعـ ال يدددددد   مل  إددددددف  ملشدددددددأهفالل يف ملشدأ  دددددددأ مل  ملشدددددد   كدددددد
ـة شصلددددددـ توددددددد ل ملش ددددددعاي  ملشدددددددأهفا  لل ضوهددددددف يدددددد   ددددددال  تدددددداه  فالوددددددل ضددددددأ  ملشدأ  دددددددأ مل  ملشدددددد  جيدددددد

د  تاه مل هفالل ـوك ملشصأوول ملش صووأول ييملللف  ـلـ تود ل ملش عاي .  ملشالئ ل  ه   رد ال  دـ 

ـا ملشصلـ شوأ  دأ مل  يف ملشصفم مل دفيص  ـر ملشصفم ملشاي يوو . (13 ـة  دألوا ملض  قف   ل  ال جي

ملضقل ـودددددك يهدددددف (14 ـا  صدددددع ملشددددددأ ال   يف ي  ددددددأ  ري حدددددعيث ييدددددف ال حيددددددق شوصلدددددـ ملشددددداي ي خودددددل ـددددد  ملءلددددد
ـا ي  ددددددأ مل  ري حدددددعيمل  ييدددددف يف  كأهأدددددف شددددددأعث ـدددددفم يددددد   يف  كأهأدددددف يف ملشدددددعمل ا ري مل دددددفا   لددددد

ملضق ـوو  ملشوج ل.   ايخ ملشدأ  دأ   يدف شد  ي قعم  صاا  

ـا ـلدددددددـ تو دددددددل ملش دددددددعاي  شوأ  ددددددددأ مل  رـ دددددددفو ملشصيدددددددال  يملتلدددددددفةمل  ملش ضددددددددأول  يصددددددددف   (15 ال ي صدددددددع  لددددددد
ملتلدددددددفةث  لأددددددف ال  إدددددد قي  ر م مل هددددددفالل يف مل دددددد مت  رـ ددددددفو ملشصددددددفم ملشعاملضدددددد  يدددددد  ملتلددددددفةث شوصيوددددددل ري 

 ملش مسول.

ـا ـلدددددددـ توددددددد ل ملش ددددددعاي  شدأ  ددددددددأ  رـ ددددددفو ضددددددمث ملالي  دددددددفر  ملش هفئوددددددل ري  ددددددال  ضدددددددمث  (16 ـة  لدددددد ال جيدددددد
  كووف   شفرا ملشعاملض  ملشروف .
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مل  ملشهخرددددول ملشددددد   دددد ج  ـلدددددفو تو ددددل ملش ددددعاي   (17 أبضددددددأفئه  ي صفيددددا ر ددددد ففف ملشدددددأصفيول حفإدددددهف ملشددددعـ
ـا  ـج  لدددددددد ـلهل شوكووددددددددف  )يدددددددد  مل  ددددددددا يف ملالـ لددددددددفا  ودددددددد مل  ملشصفيددددددددل ملشدددددددددأ ملشدددددددد   صفيددددددددا فددددددددف ملشددددددددعـ

 ملشدأ  دأ مل (.

ـا دددددل ـوأودددددل مل أودددددزي  ـوأودددددف   ( 18 ـا ري   ـ دددددل شوأهدددددفالل يف مل ددددد مت   لددددد يإددددد ثب يددددد   صدددددة ملشهددددد ي  مل يو
ملضقددددددل  ددددددف ا ملشرددددددال ول ملي يدددددد  ري ملجملا     ددددددفو  ـوددددددك  ـ ددددددو  جمو إدددددد  ملشقإدددددد  يملشكووددددددل مل ص وددددددني يي

 يفـض .

  اد اً: إجراءات التقدمي للمشاركة أو احلضور يف املؤمترات

ـم ـلدددددـ تو دددددل ملش دددددعاي    ضددددد  حودددددا مل هدددددفالل ـددددد  ملش ودددددفم ملتشكدددددمي  شوأددددد مت مل  يملش دددددعيمل   (1 يقددددد
ـ دددددل   حيدددددف  ملشيودددددا  قإددددد  ملش دددددف   شددددد  ـلدددددـ تو دددددل ـر ائدددددو  ملش صدددددع  صل دددددل مجوددددد  ملشلودددددفر  مل يو

 ملش عاي     يص ض ـوك جموإ  ملشقإ  يملشكوول.
ملضقددددل يددددعي  مل فيصددددل ـوددددك  دددد ملا جمودددد  ملشكووددددل  (2 ــف    ي ضدددد  ملشيوددددا يدددد  ـأوددددع ملشكووددددل مل ص وددددل يهددددف

مل  خدددددا  هدددددأد  دددددف ا ملشيودددددا ـر يلودددددا مل فيصدددددل شوعاملضدددددف  ملشصوودددددف يملشل ددددد  ملشصوأددددد  ملشددددداي 
ـر ـ فش     ي عث مل  مت مل  يملش عيمل . ـري 

ـم  يملش دددددددعيمل   ودددددددا ي دددددددعث مل ددددددد مت مل  (3 ملـدددددددع    عاملضددددددد  ملشيودددددددا ـر ملشوج دددددددل ملشددددددد   قددددددد ـو ملشق يف ضددددددد
ـشددددددددل  ددددددددف يضددددددددق  دددددددد ملا  ـا مل دددددددد مت مل  يملش ددددددددعيمل  ييف  ددددددددعيج مل  رف ددددددددف ف مل خ ملش  فوايددددددددل ءلدددددددد

  عي  مل فيصل شوأرفج ل.   ل  لوإف ف يملش ض   هكووهف  
 شفقدددددد مل  ي صددددددني ملتضدددددد مل  يف ـدددددد ض ملشيوددددددا ـوددددددك مل هددددددف  مل ص وددددددل  إددددددا ملش إوإددددددا مل ـضددددددح  (4

ـش  ملر ي دددددددعث  حبوددددددد  ال ملشإدددددددف قل  قدددددددا مل دددددددعث مل  لقودددددددل ـودددددددك ملحصقدددددددفج مل ددددددد مت  يددددددد   ايدددددددخ ي ددددددد
ــدددددع مل ددددد مت 45)مل ددددد مت مل  ـددددد   ـيدددددف ـودددددك مل  دددددا يددددد  ي يف مل ددددد مت مل  مل زيددددد  ـقدددددعتف  دددددفا   ( ي

ـيدددددددف  ـوددددددد30)   يمل أوكدددددددل مل ددددددد مت مل  ملشددددددد   صقدددددددع جمل وودددددددف    يددددددد   صل دددددددل مجوددددددد   يف ك مل  دددددددا( ي
ـ ل ـ  ملش وفم.  ملشلوفر  مل يو

ـا  (5 ملضقددددددددل ـوددددددددك  لدددددددد ـية  ددددددددال وف   يف مل  ـة جملودددددددد  ملشقإدددددددد   فدددددددد  فصددددددددوال شوفقدددددددد ث ملشإددددددددف قل جيدددددددد
ـية  دددددال وف  جموددددد  ملشكوودددددل يف  مل ددددد مت مل  يملش دددددعيمل  ييدددددف يف  كأهأدددددف شددددد ئو  ملشقإددددد  ي فددددد
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ملشقإددددد  ري جموددددد  ملشكوودددددل ري شقددددد    يف  دددددف   صددددداا ملحصقدددددفج جموددددد  ذشدددد  شصأودددددع ملشكوودددددل يذشددددد 
ملشرددددوفول ـوددددك رد يصدددد ض يددددف يدددد   ملاددددفذه يدددد   ـ ددددوف   ملتلددددفةثي دددد  ملحصقددددفج مل دددد مت  ري  ددددال  

ـودددددددددك ملجملوإدددددددددني يف ري  لوإدددددددددل ملحصقدددددددددفج ش  فحدددددددددل  دددددددددف   ملادددددددددفذه يددددددددد  ـلددددددددد ملومل  يف تدددددددددامل 
 مل رـص .

ملضقدددددل يددددد   أدددددا مل فيصدددددل شوأردددددفايل  (6 مل فشودددددل مل م لدددددل ـددددد  مل ددددد مت   يددددد   ـ يدددددفا ـأدددددفجث يف  فشدددددل مل 
ـم ـلددددفو تو ددددل ملش ددددعاي  ت ددددعملا ريدددد  ملتشدددد يد ر ـا مل دددد مت   ييدددد    دددد م اضدددد الددددف   لددددا  لدددد

ـاه. ـجث ـلـ تو ل ملش عاي  ي  مل  مت  ي قعي يف يثل   ل  ملش إجوا يملالح عمل   صع ـ

 اركة يف املؤمترات ابعاً: األحكاا واالمتيازات املرتتبة على املوافقة على املش 

ـجي مل هفان يف ملشدأ  دأ  ملالي وفةمل  ملآل ول: (1  ميك  ي ح ـلـ تو ل ملش عاي  ملشإص

ر ر دددد   ييددددفا مل عي ددددل ملشدددد  ضددددوصقع ضوهددددف مل دددد مت   يدددد  ملالش ددددزملم  د ـدددددفجث  -ر يدف دددددف  يدددد  ـي  ددددال ث ضددددف  ذتدف دددددف  ـي
ـا ف  شصأددددددفجث شدددددد يد رـلددددددفو توددددددد ل ملش دددددعاي  يف  فشددددددل ملضددددددالددددددريدددددد  ملت دددددعم  دددددددأك   يدددددد   لدددددد  الي  ـي
 مل  مت . 

ـمـشوهددددددر م ملح ددددددعمل   صددددددعج ر م مل دددددد مت  يلددددددفض ف  -  ـم  صددددددعه يحبددددددع ر رددددددك ضدددددد ل ر م مل دددددد مت   لددددددا ف يدددددد  ييدددددد
شوأددددد مت مل  ملشعمل وودددددل  يملح دددددعمل  شوأددددد مت مل  مل فالودددددل  صدددددعج ر م مل ددددد مت  يلدددددفضف  ـشوهدددددف يإدددددفضل ح يدددددق  لدددددا 

تددددددد ييدددددف ييددددد ملو  5/9/1439ي ايدددددخ  123400ي صدددددع مل ددددد مت  يضدددددق يدددددف لدددددفو   صأدددددو  يةملاث ملش صودددددو  ا ددددد  
ـلوهف  فامل ملشرعج.  ـوك ذش  ي   صعيال  ي 

ـم مل هفالل يف ملشدأ  دأ    صع  -    قعي يف يثل  جضصهف.اض

ـة شوجددددددددفيصل  -ج ـ  ـلددددددـ تو ددددددل ملش ددددددعاي  ـوددددددك ريدددددددل يدزمليدددددددف يدددددد   لددددددا مل هددددددل ملشعملـوددددددل  جيدددددد يف  فشددددددل  ردددددد
يددددد  ي ملـدددددفث ـدددددعم ملالةجيمللودددددل يف  ددددد م    دددددددفيصل. ددددد م ملشفددددد    ودددددد  يدددددف  ردددددا ـووددددد  ي ودددددد  ملشددددددأق ا 

ـا ملشدأ  دأ مل .   ملالض  قف ف  ملشدأفشول ـ  ملشدأهفالل يف  ل

ـا ري مل هدددددفالل جيد ملش ددددددزملم يدددددفيل يددددد   لدددددا جيددددد -تد ـة ملال  ردددددفا ـودددددك  دددددد م ملش ددددداملل  ضقدددددط ري ملتذد  ءلدددددد
 مل فيصل.
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ـجي مل  صف دددددع يددددد   وددددد  مل دددددزمل  يمل  كدددددفم مل فشودددددل يضقدددددف  شددددددأف  (2 ي صفيدددددا ـلدددددـ تودددددد ل ملش دددددعاي  رودددددد  ملشإدددددص
ـجيود  يف مل فيصف27/2 قل   د  ملشدأفجث ) ـاول رود  ملشإص   .( ي  الئ ل  

( يددددد  الئ دددددل 17يددددد   وددددد  مل دددددزمل  يمل  كدددددفم مل فشودددددل يضقدددددف  شددددددأف  قلددددد   دددددد  ملشددددددأفجث ) مل ل صددددد ي صفيدددددا  (3
 .ملال  صف  يملش عايا شدأ إـء مل ددفيصف 

ملـدددددع ضوأدددددف  ددددد  رـلدددددفو تو دددددل ملش دددددعاي  4 ( الددددد  مجوددددد  مل دددددزمل  مل فشودددددل ملشإدددددف ق ملتشدددددفاث ملشوهدددددف يف تددددداه ملشق
ـجيني شوإددددويل ملش قعي يددددل شوجفيصددددل يضقددددف   ددددف  قلدددد   دددد  مل ددددفجث ) ( يدددد  ملشالئ ددددل مل  وأددددل شهدددد يد 68ملشإددددص

ـجيني ي  رـلفو تو ل ملش عاي  يي  يف  كأه    ي إـء مل فيصف  ملشإص

ملضقدددددل جموددددد  مل فيصدددددل ـووهدددددف ييردددددفج ل يصدددددفيل يةيددددد  ملش صودددددو  ـودددددك  ملش صدددددعيال  يصأدددددا فددددداه( 5 يددددد   ايدددددخ ي
ملـع ي صعيال  ضف قل .    ملا ملجملو   ييو ك يف ي صفاض ي  ذش  ي   

ـضق  يهللا مل 

 

 


