
�ام:�ا���وط وا�

��ات �ا��:��

�اك.���ا	�
 ���ا�ًا �� �ار�� ��أ ا��
 ا�����1- ���أ ا�

�ض ر�ــ� �ــ�ي ��ــ�� ��ره %0.49 ��� ���� � ��2- �ــ�
�ــ���  ��ــ�   .
��ا	�ــا�  ���ا��ــ ��ــ�   ���ا���ــ ا����ــ� 
 %4.90 ��� ��ا���ال، إذا �ان ا����� ا������ 1000 ر�ال ��

.
��ا	�ر�ــال �� ��ــاب ا���ا�ــ
 ا�

�ار أو ا�	�ــ�اب �ــ� ��3- ��ا�ــ� ا���ا�ــ
 ا���ــار ـ�ـ� ا��ــ
ا����ــ
 �ــ� أي و�ــ¢ �ــ� ¡��ــ� إ�ــ�غ ��ــ� ا���ــاض. ���ــ� أي 
 
ـ� ��ا�ــ ��اـ	ـ� (ا��£��ــ�) إـ�����ــ
 إ�ــادة ر�ــ¦م ا�ــ�رع ا�

.��©� 
ا���� ا��ا�

 
��ا�ــ ��ــاب  �ــ�   
��ا�ªــ ا���ــ¦م  ����ــ�   ���ــ�  -4
إ��ــاء  ـ�ـ�  ا�¬��ــ�  ر¯ــ®  ـ�ـ� �ــال  أ�ــا   ،
��ا	�ــا� ا�¬��ــ� 
 �ا�ªــ ا��ــ�اًء �ــ�  ا���ــ¦م  إ��ــاف ����ــ�   ��ا����ــ
، �ــ�

ا�©ي ���±.

5- ��ــ® أن �´ــ¦ن �ا�ــ� ا���ا�ــ
 �ــ� ا�²³ــ
 ا�¬���ــ
 �ــا ��ــ� 
.
18 إ�� 70 ��


 ���µ أ	�اء ا�¬ا��.������ª� -6 ا�

�ــ�  ��ــ�  ا��اــ�  ا�´�ــ�  ا�¬�ــ¶  أو  ا�¦�ــاة   
����ــ �ــ� �  -7

 ا�����اءات.�ا���¬اد ا¸��اب ا��©�¦رة �� �ا


 ��ــ� ا�¬��ــ� �ــ� ���8- �ــ��� ا��¬¦�ــº �ــ� ا���ا�ــ¹ ا���ــ
.���ا	�
 ��� أ��� 300 ر�ال �¬¦دي � ¯���اب ��ا��± ا�

�ات:���

ا��ــادث: ا¼�ا�ــ
 ¯�ــ� ا����ــ¦دة وا��ــ� �ــ«دي إ�ــ� ا�¦�ــاة أو 
 
ا¼�ا�ــ ـ�  إـ� �¬ــ¶ى  و�   ،(¿ �ــ�ر   �) ا��اــ�  ا�´�ــ�  ا�¬�ــ¶ 

ا�©ا��
 ا��¬���ة �� �ا�® ا���ا�
 (�ا�	��ار).

� ا���اض. �� ��¬� :
��ªأو ا� �ا���

 
ا���ا�ــ�: �¬�� ا��¬¦�º ا���ــ��� ��¦À ®µــ©ا ا���اء ��ا�
.(�(ا�¦�اة أو ا�¬�¶ ا�´�� ا��ا

�ا�ــ� ا���ا�ــ
: �¬�ــ� ا�¬��ــ� �ا�ــ® ا���ا�ــ
 ا¸�ا�ــ� ا�ــ©ي 
��ا	ــ� و�ــ� ا��¦ا��ــ
 ���ــ±، �اك �ــ� ���ــ
 ا�ــ�رع ا���ــام �ا��ــ

�وط وا¸�´ام.ª�� ±�و�� ��� �����± ���® ��م ��ا��

.
�ار�� ا���ء: �¬�� �ار�� ����� �ا�� ا���ا�
 �� À©ه ا����

 
ــ ــ©ه ا���� À ــ� � 
ــ� ��ــ� ا��´ ــ� ا���ا� ��� :
ــ ����ــ�ة ا� �
��ا��ة �¬� �ار�� ا������ �� ا����
 ا���ا��ة.

 ���ا	�ــ
 ا��ــادرة �ــ� ����ا	�ــ
: �¬�ــ� ا���ا�ــ
 ا�ا���ا�ــ
 ا�
.(
������ ،
ا���اض (إ����

ــا  ــ� �¬��� ــ� � �ــ� ا� ــ� ا���ا� �¬� :
ــ ��ا	�ــ
 ا� ــ� ا���ا� ��ا�
.
��ا	�� ا���اض ا��� 
وإ�ا��ا ��� ��ا�

�ار�� ا���ث: �¬�� أي ��ا ���:

�ا�ــ
 ا�¦�ــاة: ا��ــ� ��ــ�ث ¸ي �ــ�® �ــ�ى ا¸�ــ�اب ا���ــ���اة، 
.
�����ة ا���اك وأ�Âاء ��و�´¦ن �¦��Àا �¬� �ار�� ا��


 أو ���ا�¦�ــاة: �¬�ــ� ��ــ�ان ا���ــاة ��ــ�® ا¼�ا�ــ
 أو ا��ــ�ض 	
.
��Â¦اة �� ا����� ا¸��اب ا���� أي أ��اب أ��ى̄ 

.
ا��� ا¸��� ��¬��: �¬�� ��¦غ �� ا�ـ 70 ��

ــ�  ــ¶ ا�´� ــ� ا�¬� ــ� ا�ُ��� ��¬�ــ� �ا� ــ�: ��� ــ� ا��ا ــ¶ ا�´� ا�¬�
�ة �ا��اــ� (100%) ��ــ�® �ــادث أو ا��ــ�ض ا��ــ� ��ــ�ث ��ل �

 .
��Â¦ان ا���
 وأ�Âاء �����ا�

و��ــ� ا¼�ــ�غ �ــ�ل ��ــ�ة 120 (�اــ
 و�ªــ�ون) �¦�ــًا �ــ� �ار�ــ� 
و�ــ¦ع ا��ــادث، وا��ــ� ���ــ� ا�¬�ــ¦ ا��«�ــ� ���ــ± �ــ� ا�¬ــ¦دة 
�ــ�ه أ�ــ�ى و�ــ� أي و�ــ¢ �ــ� ��ار�ــ
 أي ��ــ� و�ــ� ���ــ� 

.���µ �� ³اءª�� ال����ود ا��

و����ــÀ Äــ©ه ا���³¬ــ
 وا�µــ
 ا���ــ�، ��ــ® أن �´ــ¦ن ا�¬�ــ¦ 
�ــ� �ــ� �ــ� Àــ©ا ا��ــال ��ــ�ة � ��ــ� �ــ� �ــ�
 (6) أ�ــ� �ا�ــ� 

 أن �¦�ــ� أد�ــ
 �«�ــ�ة ووا�Æــ
 � ��ــÅ ��ــا �����ــ® ا�ªــ�
�£��ــ� �Àــا ا�¬�ــ¶ أو أن �´ــ¦ن �Àــاك ��ــازل �ــ� Àــ©ا ا�ªــ�ط �

.
��ªا� ��� ��

.
ا���ض: �¬�� ا���ض أو ا���ل ا���

��ــان: �¬�ــ� ا���ا�ــ¹ ا¸ر�ــ�ة ا��ا�ــ
 ��ــ� ��ــاب ��ا�ــات ا�
.
��ا	�
 ��� ��ا�
 / ��ا�ات ا�¬��� ا����ا���

:
����إ	اء ا�

��ــ�   
���ــ�ا��  
��ا�ªــ ا¸��ــاط  ��ــ�اد  ا���ــ¶ام  �ــ�م   -1
��ان.��ا�
 ا�

.
2- ��¦غ ا�¬��� �� 70 ��

.
��ان أو إ��اء ا����3- إ��اء ��ا�
 ا�

4- ا���³ادة �� À©ه ا����
 ����ًا.

���ا�ات ��� ا���اض ا����ا�� ������ ا��رع ا����ا



ا����	اءات:

��ــ�  �ــا   ����ا��£��ــ�، ��ــ  
��¦�Â�ــ  
ا�¬ا�ــ ��ªــ�وط  و��ــًا 
�����ًا:

 
1- ا�	��ــار أو ��او�ــ
 ا�	��ــار أو أي �¬ــ� ��Èا�ــ
 ا�©ا��ــ
ا���¬��ة �¦اء �ان ا�É�ª �ا�ً� أو ���¦	ًا.

2- إ�اءة ا����ام ا����رات أو ا�´�¦ل.

ــ�ز أو وµــ¦د أي  ــ� ا���ــÅ، ا¼� ��ــ
 �ــ� ¡ ���3- ا¸�ــ�اض ا���

 أو أي أ�µــام ��ــادة �ــ©ا ����ــ�وس 	�ــÉ ا���ا�ــ
 ا��ªــ

ا��³�وس.

4- ا¸��اض ا��¦µ¦دة ����ًا.

Àــ©ا   ��¦�ــ �ــ�   
ا��¦و�ــ وا��³ا�ــ�ت  ا¼�ــ¬ا��  ا��ªــاط   -5
ا��³ــاق �£�ــ
 �ــال ����ــ
 ا���ــارة أو ا��ــ�ر أو ا��³�ــات أو 
� ��ا�ــ�ة أو ��ــا�À ��ا � ا���ار�ــÌ ا��ــ� ��ــ�ث ��ا�ــ�ة أو̄ 

 �ا�	�³ــار أو ا���¦ث أو ��¬�أو �´ــ¦ن 	ا�µــ
 أو 	ا�ــ²
 �ــ� أو �
ا���¦�ــÍ ا���¦�¦µــ� أو ا�´��اــ� أو ا��ــ¦وي و / أو ا����ــ� 

ا�©ي ��� ذ�� ��اول أ���
 �� أ���
 ا���ار ا�ªا��.

�ا	ــ¢  ��ــا  	³�ــات  أو  ��ــارة  أي  أ��ــا   ������ــ ��ــا 
 
�ــا �´ــ¦ن �ªــ´� ��ا�ــ� أو ¯�ــ� ��ا�ــ� ��ــ��
 أو 	ا��ــ¬��¡
�ــ� أو ��¬��ــ
 �ــ£ي إµــ�اء ���ــ© ���ــ���ة ��ــ� أو ��ــ� أو ��ــ� 

أي �� و�� �ا ورد أ��ه.

 �وإذا ���ــ� أن أي µــ¶ء �ــ� Àــ©ه ا��ــ���اءات ¯�ــ� 	Îا�ــ� أو ¯�ــ
 
�ــار� ا��ــ���اءات   
���ــ ���ــ�  أن  ��ــ®  ���³ــ© �� �ا�ــ� 

ا��³¬¦ل وا��³اذ.

6- �ــ�ط ا�ــ���اء ا¼رÀــاب �ــ� ��µــ� أ	�ــاء ا�¬ا�ــ�  �ا��¯ــ� �ــ� 
�اط �ــ�د ��ا�³ــًا �ــ©ا ـ�ـ� Àــ©ه ا��³ا��ــ
 و / أو أي �أي ا�ــ
 �ذ�ــ ـ�ـ�  ��ــا  �ــا،  ���ــ�  أي  أو   / و   
���Æــ ا�³ا��ــات 
ا���¶ا�ــات ا�����ــ
 أو ا�����ــ
 ”���ــاع ا���ــ¦�ات“ ”�ــ�ط 
����ــ� ا����ــ�“ أو أي ا��¶ا�ــات �ªــا�
، �Ñ	ــ± �ــ� ا��³ــ¦م 
ا���ــارة،   ������ــ �ــ¦ف  ا��£��ــ�  Àــ©ا  أن  ���ــ±  وا���³ــ� 
أ�ــا   
ا��ا	¦	�ــ  Ìا���ار�ــ أو   Ìا��ــ´�ا� ا��ــ�ر،   ،
ا���ــ«و��
 
�ا	ــ¢ ¡��¬�ــا وا��ــ� �´ــ¦ن ��ا�ــ�ة أو ¯�ــ� ��ا�ــ�ة ��ــ��
 �أو 	ا�ــ²
 أو ��ــ� ��ــ
 �ــ£ي �ــ� ا¸�ــ�اث ا��ا��ــ
 ��ــ�ف ا��Îــ
�ــ� أ�ــ
 أ�ــ�اب أو أ�ــ�اث أ�ــ�ى ��ــا��µ �Àــًا إ�ــ� �µــ® أو �ــ� 

أي �¬ا�® آ�� �� و�¦ع ا���ارة.

 Åو�´ــ� ��ــ ،�و�ªــ�� ��ــ� ا¼رÀــاب أي ��ــ�، ��ــا ـ�ـ� ذ�ــ
���ــ¦رًا ��ــ� ا�ــ���ام ا��ــ¦ة أو ا�¬�ــÌ و / أو ا����� ��ا �� 
 
��ــ� أي �ــ�É أو ���¦�ــ
 أ�ــ�اص �¬��¦ن ��³�دÀــ� أو 	�ا�
ــ�اب  ــ�اض أو ¸� ¯¸ 
ــ ــ
 أو �´¦� �Î�� ــ£ي � 
ــ ــ� �� ــ� أو �� �

:�
 ��ا �� ذ��Âاض ��ا�
 أو أي أ¯�µ¦�¦أ��� ،
��ا��
، د���


 �ا	ــ¢ أم ���- ��او�ــ
 ا��£�Âــ� ��ــ� �ــ�¦ك أي �´¦�ــ
 (�ــ

) ، و / أو��ا

� أو أي ��اع ��ا �� �ا�
 �¦ف، و / أو �Àا���ا �Æو -

 �- ار�ــ´اب ا�¬�ــÌ أو ا����ــ� �ار�´ا�ــ± Æــ� أي �ــ�É أو أ��ــ
(�¦اء �ان ���ًا ¡��¬�ًا أو �ا	¦	�ًا)، و / أو


، و / أو�¦��� �- إ��ف أي ����´ات ���¦�
 أو ¯�

��º ا���اة �����، و / أو¬� -

- ا���ــ�® �ــ� ��ا¡ــ� ���ــ
 أو �ــ��
 ا���ا�Àــ� أو أي ��ــاع 
��ا، و / أو

�وـ	ـ� �- أي ��ــ� ���ــ� �����ــ� ـ�ـ� أو إ�ا�ــ
 أي µــاز إ�´
 Ìا��ــ´�و��ــ���� Àــ©ه ا��ــادة ا���ــارة، ا���ــ«و��
، ا��ــ�ر، ا�
أو ا���ار�ــÌ ا��ا	¦	�ــ
، أي �ا	ــ¢ ¡��¬�ــا، وا��ــ� �´ــ¦ن 
��ا�ــ�ة أو ¯�ــ� ��ا�ــ�ة ��ــ��
 أو 	ا�ــ²
 أو ��ــ� ��ــ
 �ــ£ي 
 
أو µــ إدارة  أو   
��ــ© �ــ� ��ــ� أي �´¦�ــ� �ــ�ار  أو  ��ــ� 
ا���ار�ــ
 أ�ــ�ى ���ــ� أو ���ــ���ة ��ــ� أو ���ــ��ا�
 أو ¼	ــاء 
�¬�ــ� �£��ــال ا¼رÀــاب ا�³¬��ــ
 أو � �أو ا���ــ�ف �ــ£ي �ــ´� آ�ــ
ا��¶�¦�ــ
 و��ــ���� Àــ©ه ا���ــارة أو ا���ــ«و��
 أو ا��ــ�ر 
��ــ�ف ا��Îــ� �ــ� أ�ــ
 أ�ــ�اب أو أ�ــ�اث أ�ــ�ى ��ــا��µ �Àــًا إ�ــ� 

�µ® أو �� أي �¬ا�® آ�� �� و�¦ع ا���ارة.

أي  �ــ�  �ا��¯ــ�   
ا¸À��ــ وا��ــ�ب  ا��ــ�ب  ا�ــ���اء  �ــ�ط   -7
أي  أو   / و   
ا��³ا��ــ Àــ©ه  ـ�ـ�  �ــ©ا  ��ا�³ــًا  �ــ�د  �اط �ا�ــ
 �ذ�ــ ـ�ـ�  ��ــا  �ــا.  ���ــ�  أي  أو   / و   
���Æــ ا�³ا��ــات 
ا���¶ا�ــات ا�����ــ
 أو ا�����ــ
 ”���ــاع ا���ــ¦�ات“، “�ــ�ط 
����ــ� ا����ــ� أو أي ا��¶ا�ــات �ªــا�
، �Ñ	ــ± �ــ� ا��¬�ــ¦م 
ا���ــارة،   ������ــ �ــ¦ف  ا��£��ــ�  Àــ©ا  أن  ���ــ±  وا���³ــ� 
أ�ــا   
ا��ا	¦	�ــ  Ìا���ار�ــ أو   Ìا��ــ´�ا� ا��ــ�ر،   ،
ا���ــ«و��
 
�ا	ــ¢ ¡��¬�ــا، وا��ــ� �´ــ¦ن ��ا�ــ�ة أو ¯�ــ� ��ا�ــ�ة ��ــ��
 �أو 	ا�ــ²
 أو ��ــ� ��ــ
 �ــ£ي �ــ� ا¸�ــ�اث ا��ا��ــ
 ��ــ�ف ا��Îــ
�ــ� أ�ــ
 أ�ــ�اب أو أ�ــ�اث أ�ــ�ى ��ــا��µ �Àــًا إ�ــ� �µــ® أو �ــ� 

أي �¬ا�® آ�� �� و�¦ع ا���ارة.

 
- ا��ــ�ب، ا��ــ�ب ا¸À��ــ
، ا¸��ــال ا�¬�وا	�ــ
 أو �ــ�± ا�����ــ
(�ــ¦اء أ���ــ¢ ا��ــ�ب أم �ــ� �¬�ــ�) ا��ــ¶و، أ��ــال ا�¬ــ�و ا¸��µــ�، 
�ا�ــات ا¸À��ــ
 ا��ــ� �£�ــ© ��ــ� �Æــ�®، ا�ªا�ــات, ا��Æد، ا��ا���ــ
 , 
��أو ���ــ� إ�ــ� ��ــ�¦ى ا�	�³اÆــ
 ا�ªــ¬��
، ا�	�³اÆــ
 ا�¬�ــ´
 ،

، أو ا��ــ��
 ا��ا����
، ا�¬��ان، ا��¦رة، ا��ــ��
 ا�¬�ــ´��ا�³

.
���ا���ر ا�¬��ي، ا¸�´ام ا�¬

ــ�ف  ��ــ� أو �� ــ� أو �� ــ� أو ��� ــ���ة �� ــ© ��� ��ــ� � - أي ��
 ÄــÆ¦ا�� (i) اة �ــ� ا���ــ�����ــ£ي �ــ´� ��¬�ــ� �ا�Îــ�وف ا���ــ
ــادرة أو  ــ� ا��� ــ¦رًا �� ��� Åــ ــ� �� ــ� و�´ ــا �ــ� ذ� ــ�ه �� أ�

�ار �ا�����´ات.Æء أو ا����ا��£��� أو ا��



 �ــ ــ� 	Îا�ــ� أو ¯� ــ� أي µــ¶ء �ــ� Àــ©ه ا��ــ���اءات ¯� وإذا ���
 
�ــار� ا��ــ���اءات   
���ــ ���ــ�  أن  ��ــ®  ���³ــ© �� �ا�ــ� 

ا��³¬¦ل وا��³اذ.

8- �ــ�وط ا�ــ���اء ا¸���ــ�¦س �ــ� ا��³ــ¦م وا���³ــ� ���ــ± 
أن Àــ©ه ا��³ا��ــ
 � ���ــ� ��ــ� و�ــ� ���ــ� أي ��ــارة أو Æــ�ر 
¸ي  �ــا ¬��¡ �ا	ــ¢  أ�ــًا   .
�¶�¦�ــ أو   
�¬��ــ  
��ــ²¦�� أو 
��ا��ــ
 �´ــ¦ن ��ا�ــ�ة أو ¯�ــ� ��ا�ــ�ة ��ــ��
 أو 	ا�ــ²
 أو 
�ــ�  أي  ��ــ�   ،
���ــ أو  �ــ´�  �ــ£ي   ،
���ــ�� أو   
��ــ ��ــ� 

.
ا¸��اث ا��ا��

- ا���¶ا�ــات ا��¬ا���ــ
 ا¼Æا��ــ
، ��ــ� د�¬ــات ا���ا��ــ
 دون 
.
ا���¶ام ا��ا	¦	� �ا���²¦��

- أي �ªــار�
 أو ��ر�ــ® �ــ� أي ر�اÆــات أو ��ا��ــات ���ــ�ة 
أو ���ــ¦ي ��ــ� ��از�ــ
 أو ر�ــ¦ب  أو �ــ�ا�
 �ــ� أي �ــ´� �ــ� 

ا���ا�ات أو ا���ا��ات.

أو  ـ�  إـ� أو دا�ــً�  ـ�ـ�  ا����ــ� �¦µــ¦دًا   Éــ�ªا� إذا �ان   -
�µــً� أو 	ــازً� أو �ــا��ًا �ــ� أي ¡اــ�ة �ــ� أي 	ــ¦ع �ــ�ف ��
ا��ــ¦ع ا����ــÉ �ــ± �ا�´ا�ــ� �ــ� ²�Àــ
 ��ــ�دة ����Îــ� ا���ــ� 
��Îــ
 ��ــ� ا���ــارات ا���ــ�دة ��ــ® �� 
�¦�ــ� ���ــات µ¦�ــ
ا¸�ــ¦ل وا��ــ� ��ــا�� �ــا ���ــار أو ¡ا�ــ� ��ــادة أو را�ــ® 

�ة.µ¸ع ا¦���

ا�¬ــ�ج  ���ــ� � ا��³�ــ�ض  ��ــ�  �ــ�  �«�ــ©  ا�ــ©ي  ا���¦�ــ�   -
ا���� ا��اص �±.

9- ��ــ¦�
 ا���از�ــات: أي �ــ�ف أو 	ــ¶اع ��ªــ£ أو ��¬�ــ� �ــ©ه 
ا��ــادر  ا���´�ــ�  	Îــام  ��ــ� ¡ �ــ�   ±���ــ¦� �ــ� �  
ا�¦�Â�ــ
�ا����¦م ا���´� ر�� (م/46) و�ار�� À 12/07/1403ـ وأي إÆا�ات 

أو �¬���ت �±.

Àــ©ه  ��ــ�  ��ــ® �ا��  ºــ�¦¬�ا� ���ــ�  ا��¬¦��ــات:   -10
 
ا�¦�Â�ــ
 و��´�ــ± و��ــ�ي ��³ــ��ه ¡��ــًا ��¦ا	�ــ� وأ	�Îــ
وإµــ�اءات ا����´ــ
 ا�¬���ــ
 ا��ــ¬¦د�
 Àــ� ا��ــات ا�¦��ــ�ة 

.�� �� ذ�Îا��� 
��ا���

ا���ا��ات:

ا������ــ�   /  
��ا	�ــا� ا���ــاض   ���ــ ��ا�ــات  �ا��ــ�  ��ــ� 
ا��ا	¦	��ــ� ���ــا�ت ا���¬��ــ
 ��ــا�ت ا�¦�ــاة أو ا�¬�ــ¶ ا�´�ــ� 

ا��ام، ���µ إ��اع �ا ��� �� �ال ����� ��ا��ا�´�:

1- ����ــ� إ�ــ¬ار ��� �¦ري ����ــ� �� �¦�� أ��اه 120 �¦�ًا 
�� �ار�� ا���ث.

ــ�  ــ� ا��ا	¦	�� ــ
 / ا������ ��ا	�ــات ا� ــ� ا���ا� ــ� �ا�� �� -2
 ���ا	�ــ
 و�ــ� �ــال ����ــ� ��ا��ــ
 ����ــ��ا��ــ� ا���ا�ــات ا�
ــ�  ــادر � ــ� وا�� ــاص �©� ــ�� ا�� ��ــ¦ذج ا� ــ
 ا��� ²�¬�ــام � ا���
��ــ� ا���ــاض و�ــ� Âــ� إر�ــا�± ����ــًا �ــ± ��µــ� ا���ــ���ات  
 
ا��ا	¦	�ــ
 ا��ــ� �«�ــ� ا���ا��ــ
 و���ــ� ا��¦اــÄ وا¸	�Îــ

 ا��£��ــ� - و��´ــ� ا���ــ¦ل ��ــ� ��ا��ا�¬ــ
 ���ــ� ا���ــاض و�ــ
    �����ــ ا���اـ	ـ�   ا���ــ�   ��ــ�  ا���ــال  �ــ�ل  �ــ�  ا���ــ¦ذج 

.
�و	��� ا���اض ا¼�´�� 
(8001242225)، أو �� ��ل �¦ا�

3- ��ــ® ��ــ� �ا�ــ� ا���ا�ــ
 أو ����ــ± ا��ا	¦	ــ� أو ا��«�ــ� �ــ± 
:
����� ا������ات ا��ا��

 ��¦��ــ ا���ــاض   ���ــ ��ــ�  ��ــ®  ا���ا��ــات،   
�ا�ــ ـ�ـ� 
���ات �«��ة / إ�Âات ����ا�®:��� 
ا������ات ا��ا��

أ) �ا����
 ���ا��ات ا�¦�اة:

.
1- �¦رة �� �ادة ا�¦�اة ا¸���

2- �ــ¦رة �ــ� ��ا�ــ
 ا�¦�ــ
 ا�¦¡��ــ
 أو µــ¦از ا��ــ³� / أو 
.
ا¼�ا�

��ــ� ا���ــ� / ����ــ� ا��ــ® ا�ªــ��� ا�ــ©ي ��3- �ــ¦رة �ــ� ا�
���� ��® ا�¦�اة.


 �ادث)���	) 
�Æ�
 �� �ا�
 ا�¦�اة ا�¬¡�ªا� ����� -4

:�ب) �ا����
 ���ا��ات ا�¬�¶ ا�´�� ا��ا

.
1- �¦رة �� ��ا�
 ا�¦�
 ا�¦¡��
 أو µ¦از ا��³� / أو ا¼�ا�

2- �©�ــ�ة �ــ� ا��ــ
 ا���ــ��
 ا�����ــ
 ���ــ� ا��¦ا��ــ
 ��ــ� 
.
ا�¬�¶ ا�´�� ا��ا� ����م ا���ا��

3- �ــادة ¡��ــ
 �ــ� ا����ــ® ا��¬ا�ــÆ¦� ÕــÄ ا��¬�¦�ــات 
.
ا�´ا��
 �¦ل ا�¦�Æ ا���� ����م ا���ا��

(ا���¦�ــ�   
ا�´ا��ــ  
ا����ــ ا���ــ���ات  �ــ�  �ــ¦رة   -4
�ا����ªــ�³ و��ار�ــ� ا���ا�ــ
، ��ار�ــ� ا¸��ا��ــ�، ا����ــارات 

 
ا��¬���
، .... ا��) ذات ا���
 �ا���ا��


 ا��ادث���
 إذا �ان ا�¬�¶ 	¡�ªا� ����� -5


 ا��£��ــ� (ا��¬او	�ــ
) �ا��ــ� ��و���³ــÖ ��ــ� ا���ــاض و�ــ
و¡�ــ®  ��ــ� ¬� ¡��ــ®   
�¦ا�ــ�  
ا���ا��ــ ��ــ�م   É�³ــ�

ا��¶�� �� ا������ات


