


( مقر كصلل يمداودلا يف يراجت زكرم مييقتل م13/12/2020 خيراتب دوكراب ةكرشل مكديمعت ىلع ءانب
 رصانعلا عيمج ةاعارمو لصألا ةنياعم دعب ةمهملا ذيفنت متأ دق انقيرف نإف ,) كصلا مالتسا متي مل
 ايعس ، مييقتلا ةيلمعل ةينهملا لوصألاو ةدمتعملا ةيلودلا ريياعملا ىلا دانتسإلابو ، ةميقلا يف ةرثؤملا

 ةداهش ريرقتلا اذه دعيو . مييقتلا ريرقت هلجأ نم دعأ يذلا ضرغلل ةبسانملا راقعلا ةميق ىلا لوصولل انم
 ةدحو ريرقتلا اذه نأ ةظحالم عم هلجأل هذه مييقتلا ةمهم تذفن يذلا ضرغلا يف اهيلع دامتعالا نكمي
. أزجُت نأ حصي ال ةدحاو

)swicorp( بروكيوس

)swicorp( بروكيوس

ةيورقلاو ةيدلبلا نؤوشلا ةرازو

 ريرقتلا عوضوم لصألا مييقتب دوكراب ةكرش))swicorp( بروكيوس( ليمعلا فلك: مييقتلا ضرغ - 4
 ضرغل13/12/2020 خيراتب ةيلودلا مييقتلا ريياعم بسح راقعلا ةميق ريدقتل
. ريرقتلا اذه دادعإ مت هيلع ًءانبو ، يراقعلا قودنصلل يرود مييقت

: ةميقلا ذافن خيرات - 5

: لصألا مييقت ىلع ةردقلا - 1

 لوصولل ةبولطملا ةءافكلا اهيدلو ، لوصألا نم عونلا اذه مييقت ىلع ةرداق ةينهم رداوك دوكراب كلمت
. ةمهملا تلبق كلذ ىلع ءانبو ، بولطملا خيراتلا يف ةيقوسلا ةميقلا ىلإ

2020/12/31

: مييقتلا ةمهمل ةينهملا ريياعملا - 2

 ريياعم سلجم نع ةرداصلا 2020IVS ةيلودلا مييقتلا ريياعم ىلع ادانتسا هذه مييقتلا ةمهم تذفن
 ةينهملا دعاوقلاو تاءارجإلل اقفوو ، 2020 - ) مييقت( نيميقملا ةئيه ةمجرت)IVSC( ةيلودلا مييقتلا
 ةنياعملاو ةنراقملاو ليلحتلا ىلع موقت يتلاو ، ةيراقعلا لوصألل مييقتلا لامعأ يف اهيلع فراعتملا
 مييقتلا لحم نيعلل ةيبلسلاو ةيباجيإلا صئاصخلاو تارثؤملا نع ناكمإلا ردق ثحبلاو ، راقع لكل ةرشابملا
.

: مييقتلا بولسأ - 3

ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط لخدلا بولسأ اندمتعا
 ةميق ىلا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ليوحت لالخ نم ةميقلل رشؤم داجيإ بولسأ وه لخدلا بولسأ
ةيلاح ةيلامسأر

: ةميقلا ساسأ - 4

ةيقوسلا ةميقلاوه ةميقلا ساسأ
: )IVS( ةيلودلا مييقتلا ريياعم فيرعتل اقفو يهو
 بغار رتشم نيب مييقتلا خيرات يف تامازتلإلا وأ لوصألا ةلدابم هساسأ ىلع يغبني يذلا ردقملا غلبملا"
 فارطألا نم فرط لك فرصتي ثيح بسانم قيوست دعب دياحم ساسأ ىلع ةلماعم راطإ يف بغار عئابو
" رابجإ وأ رسق نود ةمكحو ةفرعمب

: صحفلاو ةنياعملا دودح - 5

 قطانملاو ، ريرقتلا اذه لحم ةيراقعلا نايعألا ةنياعم تمت ريرقتلا اذه ضرغ قيقحتو مييقتلا ةمهم ذيفنتل
 صحفلا ضارغأل ةنياعملا هذهب دتعي ال هنأ ةظحالم عم ، تدجو نإ ةهباشملا تاراقعلاو ، اهل ةرواجملا

. ينابملل يسدنهلا رابتخالاو



: اهتعيبطو تامولعملا رداصم - 6

 دقتعن يتلا ةيبتكملا تانايبلاو تامولعملاو رداصملا نم ةعومجم ىلع مييقتلا ريرقت دادعإ يف اندمتعا
. مييقتلا تقوو ضرغ ئفاكت اهنأ

: كلمتلا قئاثو - 7

 نم ةدراولا كصلا تامولعم ىلع دامتعالا متيسو ، مييقتلا عوضوم لصألل كصلا ىلع دوكراب علطت مل
. اهيفاني ام لك نم انتيلوئسم يلخنو اهتحص ضرتفن نحنو ، ليمعلا

: كلملا يف فرصتلا ةيرح - 8

 ةيراجت وأ ةيماظن وأ ةيعرش عناوم يأ دوجو مدع ضارتفإ مت ليمعلا نم ةملتسملا تادنتسملا بجومب
ءاوس دح ىلع ةعفنملا وأ ةيكلملل ةلقانلا تافرصتلا نم يأ نود لوحت ةيراقعلا نيعلا ىلع

ةقلطم

: ةيدلبلا تاميظنتلل ًادانتسإ راقعلل ةحاتملا ةينوناقلا تامادختسالا - 9

وأ طورش يأ دجوي ال هنإف عراشلا سفن يف ةدجاوتملا تاراقعلاب ةنراقملاب دوكراب لمع قيرف ةنياعم بسح
يراجت  مادختسال اذه انريرقت لحم ضرألا دعت ثيح راقعلا مادختسال ةددحم ةيبلس ةصاخ تاميظنت :

: نيمأتلا ةقيثو تازايتما - 10

ليمعلا نم ريرقتلا لحم راقعلل نيمأت ةقيثو مالتسإ متي مل
: ةيلالقتسإلاو ةيلوئسملا دودح - 11

 ةيفافشلاو دايحلا لوصأ اهيف ظفحن ةيراشتسا ةمهم اهل بحاصملا ريرقتلاو هذه مييقتلا ةمهم ربتعن
.ناك فرط يأل يجراخ ريثأت ريغ نم ، ةينهملاو

: مادختسالا ةداعإو ةيركفلا ةيكلملا - 12

 بحاص اذه لمشي– فرط يأل زوجي الو ، دوكراب ةكرشل ةيركف ةيكلم انومضمو الكش ريرقتلا اذه دعي
 ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ريرقتلا ءازجأ ضعب وأ لك رشن ديعي نأ– ريرقتلا نم ديفتسملاو بلطلا

. ةكرشلا نم
: تامولعملا ظفحو ةيرسلا - 13

 دنع ىوصقلا ةيمهألا اذه لجأل كردنو ، يراشتسا ضرغلو صاخ بلط ىلع ءانب ريرقتلا اذه دعأ دقل
 متي نلو ، كلذب نومزتلم نحنو ، اهنامتكو ريرقتلا اذه تاجرخمو تايطعم ىلع ظافحلا يف بلطلا بحاص

 اهبحاصل اصاخ اكلم هتامولعم دعتو ، ريرقتلا اذه ريغ يف "ةحارص" ليمعلاب ةصاخلا تامولعملا مادختسا
. اهيلع عالطالا رخآ فرط يأل قحي الو ريرقتلا يف نيددحملا نيمدختسمللو



 تاهجلا نم مييقتلا يف تادامتعإ ىلع نيلصاحو لمعلا اذه لثمل ةقباس تاربخ باحصأ لمعلا قيرف ءاضعأ
 نأب نورقيو امك اهمييقت مت يتلا تاراقعلل راقعلا تائفبو قطانملاب ةيفاكلا ةربخلا مهيدلو ، ةيحالصلا تاذ
 ةجرادلاو ، ةيلودلا مييقتلا ريياعم تابلطتمل اقفو تابوعص يأ نود ريرقتلا دادعإ ىلع ةردقلا مهيدل
: يلاتلاك مهئامسأ

عيقوتلا مييقتلا عرف - ةيوضعلا مقر مــــسالا

راقعلا -

راقعلا -

راقعلا -

راقعلا -

01/03/1437 صيخرتلا مقر :1210000001  هخيرات :



 لامعأ قايس يف ةقيقحك اهلوبق نكمي ةيقطنم رومأ تاضارتفالا دعت" مييقتلل ةيلودلا ريياعملا فيرعتل اقفو
 تاضارتفالا هذهو اهركذ درجمب لبقت رومأ اهنأ امك ، ددحم وحن ىلع اهيف قيقدتلا وأ ققحتلا نود مييقتلا

. ةمدقملا ةروشملا وأ مييقتلا مهفل ةيرورض
 كلت وأ ، مييقتلا خيرات يف ةدوجوملا ةيلعفلا قئاقحلا نع فلتخت تاضارتفا نع ةرابع ةصاخلا تاضارتفالا و
. "مييقتلا خيرات يف ام ةلماعم يف قوسلا يف داتعم كراشم اهضرتفي ال يتلا

: يلاتلا ضارتفإ مت هذه مييقتلا ةمهم يفو

لخدلا لدعم ىلع ظفاحيل ديج ةنايص ىوتسمب مامتهإلا ضارتفا1 -

 ركذ ثيح كلذ ىلع ةيدلبلا ةقفاوم متيسو ةيكلملا لقن ىلع رثؤي نل راجإلا دقع نم عبارلا دنبلا2
 يأل نطابلا نم رجؤي نا وا دقعلا اذه نم ءزج وا لك نع ريغلل لزانتلا رمثتسملل قحي ال( هنأب

) ةيدلبلا نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ــلا ثلاث فرط

-

) ةهباشملا تاراقعلل قوسلا طسوتم بسح( % 20 ــب فيراصملا يلامجإ ضارتفا3 -

 بسحو راجيإلا دقع نع ريغلل لزانتلاو ضرألاب عافتنإلا ةيكلم لقن ىلع ةيدلبلا هقفاوم ضارتفا4
دقعلا ليوحت ىلع ةيدلبلا نم ةقفاوم دجوت هنأ ليمعلا ةدافإ
-

 ةيراجتلا تاعمجملا نمض نالعالاو ةياعدلا عقاوم ريجاتب صاخلا ليمعلا نم دوزملا دقعلا بسح5
 / 12 / 31 خيراتب يهتني دقعلا نأ ثيح)لاير3,000,000( ةنسلاب دقعلا ةميق يلامجإ نإف

. ديدجتلا مدعل  يلامجالا لخدلا يف ةجاردا متي ملو م2020

-

 ءاهتنإلل ةبراقملا دوقعلاو  م2020 ماعلا لالخ تهتنأ يتلاو يهتنتس يتلا دوقعلا نأ ضارتفا6
.ايئاقلت اهديدجت متيس هنأ  م2021 ماعلل
-

  ةميقب  % 35)  ليمعلا نم ةدراولا تانايبلا بسح(  راقعلا يف رغاوشلا ةبسن ضارتفا7
 ريدقت بسح ةقحاللا تاونسلل % 5 ةبسن و ةيناثلا ةنسلل % 20 ةبسنو لاير6,247,453

. مييقملا

-



:نيقيلا مدع ةلاح يف مييقتلا **

 هيلع ءانب و مييقتلا يف نيقيلا مدع ةلاح نم ديزي امم قباس اهل ليثم دجوي ال ةئراط ةمزأ انوروك ةمزأ دعت
 فيرعتل اًقفو كلذو " نيقيلا مدع ةلاح يف مييقتلا " ساسأ ىلع نوكتس ينهملا انيأر اهيلع انينب يتلا ةميقلاف
 يف تردص يتلا و " نيقيلا مدع ةلاح يف مييقتلا " ناونعب ةينفلا تامولعملا ةقرو يف ، ةيلودلا مييقتلا ريياعم
 حوضو مدعل ًارظن ،داتعم وه امع ظفحتلاو رذحلا تاجرد ىلعأ مييقتلا ةجيتن يف انيخوت اننإف هيلع و .2013 ماع
 ةعجارم و راقعلا مييقت ةداعإب يصونو ، تاراقعلا قوس ىلع19COVID- انوروك ءابو اهببسي نا نكمي يتلا راثآلا
. ةيلاحلا فورظلا ريغت دنع ًالبقتسم ةميقلا

 نيقيلا مدع ةلاح

 لظ يف ايلاح ثدحيام لثم اذهو تقولاب اطبترم ناك اذا ، هددحم ةينمز ةلحرم يف نوكي نيقيلا مدع ةلاح
. نألا نم هنس ةدمل ىتح وأ همداق رهشأ ةدعل دتمت دق يتلاو) انوروك( ةيلاحلا فورظلا

 نم هلوحتو قوسلا ةكرحو ةنراقملا تاراقعلا لثم ميقملل ةمزاللا تامولعملا رفوت يف نيقيلا مدع ةلاح طبتري
. ريجأتلاو ءارشلاو عيبلا ةطشنأ يف هفقوتم وأ هدكار ةلاح ىلا ةطشنلا ةلاحلا

 لثم رطاخملا تانوكم دحا ىلع قبطني دق نيقيلا مدع نا ثيح رطاخملا نم لمشأ نوكي نيقيلا مدع ةلاح
لماوعلا نم كلذ وحنو دئاعلا وأ مصخلا لماعم

  :تاراقعلا يف رغاوشلا ةبسن ةدايز:تاراقعلا يف رغاوشلا ةبسن ةدايز:تاراقعلا يف رغاوشلا ةبسن ةدايز
 عم دقاعتلا ةلوهس مدع عم ،لخدلا ضافخنال ارظن نييلاحلا نيرجأتسملا نم ديدعلا جورخ ببسب كلذو
.بلطلا ضافخنال ددج نيرجأتسم

1-

 دقو .نيرجأتسملا ىلع ةفلكتلا عفر ىلإ يدؤيس ٪ ١٥ ىلإ ٪ ٥ نم  :ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةبسن عفر
.ةبيرضلا ةبسن عافترا ةلداعمل ةيراجيالا ةميقلا ضفخب ةبلاطملا ىلإ كلذ يدؤي

2-

 ةراجتلا قوس ىلإ نيكلهتسملا نم ديدعلا لوحت ىلإ يلزنملا رجحلا ىدأ :كلهتسملا كولس ريغت
 كلذو .ينورتكلالا قوستلاب هنع ينغتسيو يديلقتلا قوستلا ىلإ مهنم ددع عجري ال دقو ،ةينورتكلالا
 بلطلا ضافخنا ىلإ يدؤي دق ام وهو يديلقتلا ةئزجتلا عاطق ىلع ليوطلا ىدملا ىلع ارطخ لكشي

.ةيراجيإلا اهتميق ضافخناو ةيراقعلا لوصألا ىلع

3-



يراجت زكرم راقعلا عون

راقعلا ناونع

ةميقلا ساسأ

ةيكلملا عون

مييقتلا بولسأ

لاير 103,704,839

)swicorp( بروكيوس

يراقعلا قودنصلل يرود مييقت

- كصلا خيرات

كصلا مالتسا متي ملكصلا مقر

ةيورقلاو ةيدلبلا نؤوشلا ةرازو كلاملا مسإ

مييقتلا ريياعم

ةيقوسلا ةميقلا

م2020/12/15

ديمعتلا خيرات

 و  لاير نوثالثو ةينامثو ةئامينامثو فلأ ةعبرأو ةئامعبسو نويلم ةثالثو ةئام
ريغال طقف ةلله نوسمخو ةينامث

 تامولعملا ىلع انلوصحو ةيرورضلا ثوحبلاب انمايق دكؤن ثيح ، راقعلل ةميقلا يف انيأر صخلم هاندأ نودجت
 ال ةدحاو ةدحو ريرقتلا نأ ثيح ريرقتلا لماك ىلع عالطالا مكنم لمأن ديزمللو ، مييقتلا اذهب مايقلل ةمزاللا
: أزجت نأ حصي

ةنياعملا خيرات

ةميقلا خيرات

ًامقر ةيئاهنلا ةميقلا

ًةباتك ةيئاهنلا ةميقلا

ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط  لخدلا بولسأ -

ضرألا ةحاسم

مييقتلا نم ضرغلا

) ريرقتلا مدختسم( ديفتسملا

) ليمعلا( بلطلا بحاص

)swicorp( بروكيوس

2م 72,678.00

)مادختسا قح( ةرجأتسم ةيكلم

2020 - ) مييقت( نيميقملا ةئيه ةمجرت )IVS( ةيلودلا مييقتلا ريياعم

م2020/12/13

م 2020/12/31

248/م 1575 مقر ةعطق ،   مقر ططخم ،  نايرلا ، يمداودلا

 تاونسلا ددع - ـه1458 / 11 / 01 دقعلا ةياهن & ـه1433 / 11 / 01 راجالا دقع ةيادب **
) لاير650,000( يونسلا ضرالا راجا ةميقو رهشأ5 و ةنس16 ضرألل راجالا دقعل ةيقبتملا



كلاملا ةيوه مقر

كلاملا مسا

ةقطنملا

ةلودلا

ةنيدملا

ماعلا عقوملا

ططخملا مقر

ططخملا مسا

كولبلا مقر

ةعطقلا مقر

يحلا

ةدحولا مقر

ةيورقلاو ةيدلبلا نؤوشلا ةرازو

-

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ضايرلا ةقطنم

يمداودلا

قاطنلا لخاد

نايرلا

1575

-

م/248

-

-

44.43996E24.54368 N

-

يراجت زكرم راقعلا عون

ءانبلا ةصخر مقر

كصلا مقر

ةئزجتلا رضحم مقر

ةعرذ رارق مقر

ءانبلا ةصخر خيرات

كصلا خيرات

ةئزجتلا رضحم خيرات

يحاسملا رارقلا مقر

كصلا مالتسا متي مل

-

رفوتم ريغ

رفوتم ريغ

-

-

-

-

 ءانبلا ةصخرو كصلا مالتسا متي مل **
. ليمعلا نم
 صاخلا راجإلا دقع مالتسا مت **
.  ضرألاب
 خيراتب)87( ضرالا راجا دقع مقر **

ـه1433 / 10 / 22



بسح ضرألا ةحاسم

ماظنلا بسح ضرألا لامعتسا

ضرألا لكش

ضرألا بوسنم

ةرواجملا ةعطقلا ءانب

ابونج

الامش

اقرش

ابرغ

عراشلا مساعراشلا ضرعدحلاعلضلا لوطةهجلا

تاظحالم

يراجت

72,678.00
رامثتسإلاو راجيالا دقع

مظتنم

يوتسم

دجوي ال

م20عراش -م229.64

م50قيرط زيزعلادبع كلملام219.85

م28عراش -م364.03

م20عراش -م297.39

2م



ةناسرخ

2

4

37,318

يراجت

رغاش ريغ

ادج ديج

0

1

زاتمم

1

0

بسح ىنبملا رمع

راودألا ددع يلامجإ

بسح ءانبلا ةحاسم

ىنبملا مادختسا

ىنبملا ةيرغاش

ءانبلا ةلاح

 وبقلاءانبلا عون

فييكتلا عون

تايضرألا بيطشت

فقسألا بيطشت

بيطشتلا ىوتسم
ماــــع لكشب

 ةرركتملا راودألا

 نينازيملا

 يضرألا رودلا

ةيئابرهك تادلوم هايم ةيلحت ماظن قئارح راذنإ ماظن قئارح ءافطإ ماظن ةيئابرهك ملالس دعاصم

م

ناهد + سبج

يزكرم + تادحو تليبس

نالسروب,تلفسإ

ءانبلا ةصخر

ةنياعملا

رود

تاونس

بيطشتلا ةيعون بسح ابيرقت 0 ىلإ

ابيرقت % 100

0 نم

تاــــــــظحالم

ءانبلا زاجنإل ةعقوتملا ةميقلا

تابيطشتلاو ءانبلا زاجنإ ةبسن



يحصلا فرصلاءابرهكفتاهءام

تاــــــــظحالم

رفوتم ريغرفوتم رفوتم رفوتم

ةيموكح رئاود

كونب

ةيبط زكارم

ةيراجت قاوسأ

معاطم

دوقو تاطحم

ءابرهكلا ةكبش

يحص فرص ةكبش

هايملا ةكبش

فتاه ةكبش

لويسلا فيرصت ةكبش

دجاسم

قئادح

ةيميلعت

ةتلفسلا

فصرلا

ةرانإلا

ريجشتلا

ىرخأ

ةماعلا قفارملا

ةيدلبلا تازيهجتلا







يمداودلا  ىوتسم ىلع ةيوج ةروص

ةرواجملا ءايحألا  ىوتسم ىلع ةيوج ةروص



 وأ ةرجؤم وأ ةعابم تاراقع ًءاوس راقعلا ةقطنم يف ةعقاولا تاراقعلل قوسلا راعسأ ليلحتل يناديم حسم لمع مت
: حسملا تانيع هاندأ نودجتو ةضورعم

دح9034,920388ضراعم راجيالل ضراعم راجيإلل ضرع -
رتنس ونيفالا

زيزعلادبع كلملا عراش
عقوملا  /

https://goo.gl/maps/KbKcS1SbCxx48o
Yb9

يناديم حسم ردصملا

1

دح900199,800222ضراعم راجيالل ضراعم راجيإلل ضرع -
زيزعلادبع كلملا عراش
عقوملا /

https://goo.gl/maps/z3QcR9dnyLNHAL
pq9

يناديم حسم ردصملا

2

دح5020,000400ضراعم راجياليي لحم راجيإلل ضرع -
زيزعلادبع كلملا قيرط
عقوملا /

https://goo.gl/maps/JGef2MBzfWoMk
geD6

يناديم حسم ردصملا

3

دح15049,950333ضراعم راجيالل لحم راجيإلل ضرع -
زيزعلادبع نب دوعس كلملا قيرط
عقوملا  /

https://goo.gl/maps/KUhyRiuiQARQzB
Vn7

تاقيبطت ردصملا

4

لايرعابم070,000,0000يراجت زكرم 7,000,000  راقعلا لخد /
10   %  ةلمسرلا لدعم /

 يف تير ريبخلا لبق نم اهيلع ذاوحتسالا مت
2019  ماع

5

لايررجؤم0206,000,0000يراجت زكرم 15,646,293  راقعلا لخد /
7.60   %  ةلمسرلا لدعم /

نازيج ، لوم دشارلا

6

لايرعابم0372,000,0000يراجت زكرم 34,824,933  راقعلا لخد /
15.49   %  ةلمسرلا لدعم /

 لبق نم اهيلع ذاوحتسالا مت اهبأ ، لوم دشارلا
تير ناينب

7

لايرعابم0505,500,0000يراجت زكرم 32,824,115  لخدلا يلامجا /
6.5   %  دئاعلا لدعم /

ةرونملا ةنيدملا ، لوم دشارلا
تير ناينب لبق نم هيلع ذاوحتسالا مت

8



لايرعابم01,147,279,0000يراجت زكرم 92,396,115  لخدلا يلامجا /
8.05   %  دئاعلا لدعم /

ةدج ، لوم سلدنألا
تير يلهألا لبق نم هيلع ذاوحتسالا مت

9

لايرعابم0345,000,0000يراجت زكرم 25,000,000  لخدلا يلامجا /
7.25   %  دئاعلا لدعم /

ربخلا ،  كوو نادجأ
تير وكديس لبق نم هيلع ذاوحتسالا مت

10



 ةفرعمو هنيمثت دارملا راقعلا عاطق سفن يف تاراقعل تاراجيإلا راعسأ هجوتل ةيلاحلا قوسلا راعسأل حسم ءارجإ مت
 عوجرلابو ، هنيمثت دارملا راقعلل ةيلاملا تانايبلا ليلحت دعبو , رغاوشلا ةبسنو رامثتسإلا ىلع دئاعلا ةبسن طسوتم
 : يلاتلاك ليلحتلا جئاتن تناك  ليمعلا نم ةدوزملا تاضارتفالاو دوكراب تانايب دعاوق ىلا

:  لخدلا يلامجإ #
 تانايبلا بسح( % 100  لاغشإ ةبسن ضارتفاب راقعلا ريجأت نم جتانلا   لاير17,970,864  يلامجإلا لخدلا وه
) ليمعلا نم ةدوزملا

 : رغاوشلا #
 % 20 ةبسنو لاير6,247,453  ةميقب  % 35)  ليمعلا نم ةدراولا تانايبلا بسح(  راقعلا يف رغاوشلا ةبسن
. مييقملا ريدقت بسح ةقحاللا تاونسلل % 5 ةبسن و ةيناثلا ةنسلل

: تافورصملا يلامجإ #
) ةهباشملا تاراقعلل قوسلا طسوتم بسح( % 20 ــب فيراصملا يلامجإ ضارتفا مت

:  ةلمسرلا لدعم #
 ةيراجتلا زكارملا يف ةلمسرلا لدعم نأب دجو ةكلمملا ندم يف ةيراجتلا زكارملل ةماعلا تانراقملا ىلع عالطالا دعب
 ةدجاوتملا تامدخلاو  زكرملا يف ةدجاوتملا ةيراجتلا تامالعلاو ةنيدملا بسحب رخا ىلا يراجت زكرم نم فلتخي
 ىري يتلا ةلمسرلا لدعم نأف دوكراب قيرف ةيؤر بسحبو  ةلمسرلا لدعم ةبسن ىلع رثؤت يتلا رومألا نم اهريغو
 % 9  وه ةيراجتلا زكرملل بسانم هنأب

لاير650,000 / يونسلا ضرألا راجيا ةميق و  روهش5 و ةنس16 ضرالل راجيالا دقعلل ةيقبتملا تاونسلا ددع #

9.0002165.3914.386 11.00 %%%%%

تاعفدلا خيرات

ةرتفلا

ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص

تاعفدلل ةيلاحلا ةميقلا

ةيئاهنلا ةميقلا

2020/12/31

1

9,007,369

8,115,640

2021/12/31

2

11,307,713

9,181,863

2022/12/31

3

13,696,467

10,012,117

2023/12/31

4

13,970,396

9,206,491

2024/12/31

5

14,249,804

8,450,134
103,704,839

99,053,277ةريخألا ةميقلا

58,738,593



: نأ مكل دكؤن نأ دون ريرقتلا ةياهن يف

. اهنع حصفملا فورظلاو تاضارتفإلا ىلع طقف رصتقت تاجاتنتسإلاو تاليلحتلا -    
. مييقتلا يف ةحلصم يأ دوكراب يميقمل سيل -    
. ريرقتلا اذه دادعإل ةمزاللا تالهؤملا عيمج نيميقملا ىدل -    
. مييقتلا نم عونلا اذه يف لمعلا قيرف ىدل ةمزاللا ةربخلا دجوت -    
. دوكراب قيرف لبق نم عقاوملا ةنياعم تمت -    

. ريرقتلا ةياهن

: ضايرلا

، ةيلودلا مييقتلا ريياعمل ًاقفو مييقتلا انيرجأ دق اننأب ةقث ىلع نحن
. هاندأ نيوانعلا دحأ لالخ نم لصاوتلا مكنم لمأن تاراسفتسا يأ دوجو لاح يفو

نافع نب نامثع قيرط عم ةعماجلا قيرط عطاقت

: ةدج
خيراتلا راود لامش ناطلس ريمألا عراش

: ةيقرشلا ةقطنملا
) يسبيبلا عراش( دهف نب لصيف ريمألا عراش - ربخلا

com.sa-barcode@Info
com.sa-barcode.www

: دحوملا مقرلا
920005564


