
يومنتلا ليومتلل يحجارلا ن(يلس ةسسؤم
Sulaiman Al-Rajhi foundation for Development Finance

1



مولعلا راد ةعماج عم ةكارشلاب كلسم قودنصل يقيوستلا فلملا

2كلسَم قودنص

يميلعتلا ليومتلا قودنص



:فيرعتلا كلسَم

3كلسَم قودنص

جماربةساردلةعساوًاقافآةبلطللحتفنمولعلارادةعماجعمةكارشلابوكلسميفنحن

لوبقمتيثيح،دئاوفنودةرسيمدادسموسربةيميلعتضورقميدقتلالخنمسويرولاكبلا

ةكلمملايفةيلهألاوةيموكحلاتاعماجلاعمانتاكارشربعلمعلاقوسيفةبولطملاتاصصختلا

.ينهملاويhداكألازيمتلاقيقحتل؛ةيدوعسلاةيبرعلا

.قودنصلابةصاخلاتانالعإلاوفيراعتلاةفاكيفيميلعتليو4قودنصك|كلسَمقودنصىلإراشي



فدهلا كلسَم

 قيبطتلل لباق يليو+ جذو' ةعانص
.عمتجملا نم ةددعتم حئارش مدخي

 جمارب فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا
  كرتشت يتلاو2030 ةكلمملا ةيؤر

.ةيجيتارتسالا فقولا فادهأ عم

 ةينطولا تاءافكلاب لمعلا قوس معد
.تاعاطقلا فلتخمل ةبسانملا

 فادهأ دحأ هنوك رثألا ميظعت قيقحت
.يحجارلا نoيلس خيشلا فاقوأ

 ليهست لالخ نم نيديفتسملا معد
ةيميلعتلا صرفلا ىلع لوصحلا



:ليجستلا كلسَم

5كلسَم قودنص

.ةعماجلا يف ليجستلاو لوبقلا نم ليومتلا جذوo بلطب بلاطلا مدقتي1.

 .ليجستلاو لوبقلا ةرادإ لبق نم نم هتقداصمو جذومنلا ةئبعت2.

.قودنصلا لوؤسم ىلا بلاطلا لبق نم اينورتكلإ تادنتسملا عم ليومتلا بلط لاسرا3.

 .دادسلا لوادجو دوقعلا ةعابط متي ةقفاوملا دعب4.

.ةسسؤملا باسحل ةعفدلا ليوحتو دوقعلا عيقوتل ليفكلاو بلاطلا عم لصاوتلا5.



:طورشلا كلسَم

6كلسَم قودنص

هتانايب عيمج ءافيتساو ضرقلا بلط جذوo ةئبعت1.

 ةيعماجلابلاطلا تانايبب ةصاخلا تاناخلا ةئبعتو ضرقلا بلط ىلع ةعماجلا نم لوبقلا متخو عيقوت2.

.ليجستلاو لوبقلا مسق لبق نم قحتسملا يل�جإلا غلبملاو يساردلا دعقملا ةميق نم



:طورشلا كلسَم

7كلسَم قودنص

.لقألا ىلع مراغ ليفك دوجو1.

.ةبولطملا طاسقألاب رمأل تادنس ميدقت2.

.ةينZتئالا هتلاحل "ةمس" ريرقت مدقي نأ3.

.ةسسؤملا باسحل مادتسم رمأ مدقي نأ4.

.هب صاخلا ينطولا ناونعلا قفري نأ5.

 كلذ نم ضرقلا بلطل مدقتملا نكr مدع ةلاح يفو ،ةسسؤملا هبلطت يذلا كنبلا ىلإ بتارلا تيبثت /ليوحت6.

.ىرخألا طورشلاب ىفتكي

.)دجو نإ( لمعلا سأر ىلع هنأ ديفي ام ميدقت هيلع |تسجاملا ةساردل مدقتم ديفتسملا ناك لاح يف7.

.بتارلاب فيرعت8.

.روهش3 باسح فشك9.

.قودنصلا اهبلطي يتلا تابلطتملا ةفاك ءافيتسا10.

.)لخد تابثإ Jفوت ةطيرش( هرمأ يلو حبصي ةلاحلا هذه يف ديفتسملا نإف لمعي ال بلاطلا ناك اذإ



8كلسَم قودنص

دادسلاوعفدلاكلسَم

.لاير220,000 ىلعأ دحب مئاقلا ضرقلا ةميقو ،لاير600،000 نع ديزي ال ا� سويرولاكبلا ةساردل ضرقلا ةميق1.

 ددعبو )بطلا(هددحم تاصصختل هنس12 ىصقأ دحب سويرولاكبلا ةسارد ليوr جتن� صاخلا ضرقلا دادس متي2.

.ضرقلا ةيقافتا يف اهديدحت متي طاسقأ

.لصف لك ةيادب دنع عفدت يساردلا لصفلا ةميق نم %20 هتميق ام بلاطلا لمحتي3.



لالستعالم عن تفاصیل السداد والتسجیل

األستاذ عبد هللا المزیني |   ۰٥٥۹۷۷۷۱٥۱




