
  

 

 

ة الزمنية المطلوبة   The required period of timeالفتر

DD-MM-YYYY اىل 

To 

DD-MM-YYYY من 

From   

 Clientالمستفيد من الطلب 

o  جهة حكوميةGovernmental Entity  

o  قطاع خاصPrivate Sector  

o  إعالمMedia  

o  أخرىOther    فضال ذكرها (Please specify  : ) 

 

 Type of data                                                                                                                                                    نوع البيانات

 تحديد نوع البيانات 
ا
 Please determine the type of required data فضًل

 

 

 

 

 

 Purpose of the data الغرض من البيانات 

 

 

 

 Requesters' Information                                                                                                                   بيانات مقدم الطلب

 :Name  االسم: 

  
 :ID  :  الرقم الوظيف 

 :Phone  الهاتف : 

 :  
 
ون يد االلكتر  :Email  التر

 نموذج طلب توفير بيانات

Data Request Form 



  

 ?Will the results of the data analysis be publishedهل سيتم نشر نتائج تحليل البيانات؟ 

  Noال                            Yesنعم                                                   

 Will the data or analysis results be provided to a thirdهل سيتم تزويد البيانات أو نتائج التحليل لطرف ثالث ؟ 
party ? 

 Noال                              Yesنعم                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلب.الرجاء إرفاق أي مستندات تدعم 

 المطلوبة.الرجاء إرفاق نموذج المتغيرات 

 يلتزم مقدم الطلب بمشاركة النتائج مع فريق حوكمة البيانات 

 Please attach any document that support the request. 

 Please attach the required variable's form. 

 The results of analysis should be shared with Data 
Governance Team 

  : Signature                                                                                                                                           توقيع مقدم الطلب : 

  : Date                                                                                                                                                                التاري    خ : 

  Please return form to:                          Data_Statistics@amana-md.gov.sa             ذج اىل االيميل : الرجاء إعادة النمو 



  

                                FOR OFFICAL USE ONLYخاص باالستخدام الرسم  فقط 

 

 Domain Expert Opinionرأي الخبتر بالنطاق                                                         

 

 

 

 

 

 : Name  االسم : 

 :  
 : Job title  المسم الوظيف 

 : Date  التاري    خ : 

 : Signature  التوقيع : 

 

 Authorized personصاحب الصالحية  

 Rejectionالرفض                                         Approvalالموافقة 

  حال الرفض : 
 
 : Reasons in case of Rejection األسباب ف

    .Ineligibility of the data requesters عدم أهلية طالب البيانات .      

  .The request does not match the data  البيانات. الطلب ال يتناسب مع      

 . Lack of data in required details عدم وجود البيانات بالتفصيل المطلوب .     

 (: أخرى ) تحديد      

Other ( specify): 

 Date Governance Teamفريق حوكمة البيانات      

 : Name  االسم : 

 :  
 : Job title  المسم الوظيف 

 : Date  التاري    خ : 

 : Signature  التوقيع : 

 


