 ارع اﺎ 

ﺎﺎت  اﺎض اﺎ

اوط واﺎم:
ﺎت ﺎ:
 -1أ ا ا ﺎ   ﺎ ﺎً  ﺎر أ ااك.
 -2ــ ض رــ ــي ــ ره    %0.49
اــ اــ  ــ ﺎــ ا ﺎ ــ   .ــ ــ
اﺎل ،إذا ﺎن ا ا  1000رﺎل   %4.90
رــﺎل  ــﺎب اﺎـ ا ﺎ  .
 -3ﺎــ اﺎــ اــﺎر ــ اــار أو ا ــﺎب ــ
اـ ــ أي وــ ¢ــ ¡ــ إــغ ـ اــﺎض .ــ أي
 ــ إــﺎدة رــ¦م اــرع ا ﺎ ــ )ا£ــ( إــ ﺎــ
ا اﺎ © .
 -4ــ ــ اــ¦م اªــ ــ ــﺎب ﺎــ
ا¬ــ ا ﺎ ــ  ،أــﺎ ــ ــﺎل ر¯ــ® ا¬ــ ــ إــﺎء
اــاء ــ اªــ
اــ  ،ــ إ ــﺎف ــ اــ¦م
ً
ا©ي  .±
 -5ــ® أن ´ــ¦ن ﺎــ اﺎ ـ ــ ا ²³ـ ا¬ ـ ــﺎ ــ
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 ª -6ا  µأ ﺎء ا¬ﺎ.
 -7ــ ــ ا¦ــﺎة أو ا¬ــ¶ ا´ ــ اا ــ  ــ ــ
ا¬ﺎد ا¸ﺎب ا©¦رة  ﺎ  اﺎءات.
 -8ــ ا¬¦ــ ºــ اﺎــ ¹اــ  ــ ا¬ــ ــ
ﺎب ﺎ ±ا ﺎ   أ   300رﺎل ¬¦دي  ¯.

 ﺎت:
اــﺎدث :ا¼ﺎ ـ ¯ــ ا ــ¦دة واــ ــ»دي إــ ا¦ــﺎة أو
ا¬ــ¶ ا´ ــ اا ــ ) ــر ¿( ،و ¬ــ¶ى إــ ا¼ﺎــ
ا©ا ا¬ة  ﺎ® اﺎ )ﺎ ﺎر(.
ا

أو ا ¬ : ª

اﺎض.

اﺎــ ¬ :ا¬¦ ºاــ ¦À ®µــ©ا اﺎء ﺎ
)ا¦ﺎة أو ا¬¶ ا´  اا (.
ﺎــ اﺎـ ¬ :ــ ا¬ــ ﺎــ® اﺎـ ا¸ﺎــ اــ©ي
ــﺎم ﺎــاك ــ ـ اــرع ا ﺎ ــ وــ ا¦ا ـ  ــ،±
و   ® ±م ﺎ ª  ±وط وا¸´ﺎم.
ﺎر اء ¬ :ﺎر  ﺎ اﺎ  ©Àه ا .

ــة اــ  :ــ اﺎــ ا´ــ ــ Àــ©ه اــ
ﺎة ¬ ﺎر ا  ا اﺎة.
اﺎـ ا ﺎ ـ ¬ :ــ اﺎـ ا ﺎ ـ اــﺎدرة ــ 
اﺎض )إ .(   ،
ﺎــ اﺎــ ا ﺎ ــ ¬ :ــ اﺎــ اــ ــ ¬ــﺎ
وإﺎﺎ  ﺎ  اﺎض ا ﺎ  .
ﺎر اث ¬ :أي ﺎ  :
ﺎـ ا¦ــﺎة :اــ ــث ¸ي ــ® ــى ا¸ــﺎب اــﺎة،
و´¦ن ¦Àﺎ ¬ ﺎر ااك وأÂﺎء ة ا .
ا¦ــﺎة¬ :ــ  ــان اــﺎة ــ® ا¼ﺎـ أو اــض  أو
أي أﺎب أى ¯ ا¸ﺎب اﺎة  ا¦. Â
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ا ــ ا¬ــ¶ ا´ ــ
ا¬ــ¶ ا´ ــ اا ــ  :ــ ﺎ¬ــ ُ
اا ــ ) (%100ــ® ــﺎدث أو اــض اــ ــث ل ة
ا وأÂﺎء ﺎن ا¦. Â
وــ ا¼ــغ ــل ــة ) 120ﺎ ـ وªــون( ¦ــﺎً ــ ﺎرــ
وــ¦ع اــﺎدث ،واــ ــ ا¬ــ¦ ا»ــ  ــ ±ــ ا¬ــ¦دة
ــه أــى وــ أي وــ ¢ــ ﺎر ـ أي ــ وــ ــ
ود اﺎل  ³ªﺎء  .µ
وــÀ Äــ©ه ا ¬³ـ وا µـ اــ ،ــ® أن ´ــ¦ن ا¬ــ¦
ــ ــ ــ Àــ©ا اــﺎل ــة   ــ ــ ــ ) (6أــ ﺎــ
 ــ® اªــ أن ¦ــ أد ـ »ــة ووا Æـ  ــ Åــﺎ
£ــ Àــﺎ ا¬ــ¶ أو أن ´ــ¦ن Àــﺎك ــﺎزل ــ Àــ©ا اªــط
  ا. ª
اض ¬ :اض أو ال ا .
ا¸رــة ا ﺎ ـ  ــ ــﺎب ﺎــﺎت ا ــﺎن¬ :ــ اﺎــ¹
ا   ﺎ  /ﺎﺎت ا¬ ا ﺎ  .
إ ﺎء ا :
 -1ــم اــ¶ام ــاد ا¸ــﺎط اªــ اــ  ــ
ﺎ ا ﺎن.
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 -3إﺎء ﺎ ا ﺎن أو إﺎء ا .
 -4ا³ﺎدة  ©Àه ا  ﺎً .

ا ﺎءات:

 ﺎوــ اÂ£ــ  ــ ــ ¦ك أي ´¦ــ )ــ ﺎ ــ ¢أمﺎ  (  ،و  /أو

و ــﺎً  ªــوط ا¬ﺎــ  ¦ Âــ ا£ــ ،ــ ــﺎ  ــ
اً :

 -و Æاﺎ Àأو أي ﺎع ﺎ  ﺎ ¦ف ،و  /أو

 -1ا ــﺎر أو ﺎوــ ا ــﺎر أو أي ¬ــ Èﺎــ ا©اــ
ﺎ أو ¦ ﺎً .
ا¬ة ¦اء ﺎن اÉª
ً

 ارــ´ﺎب ا¬ــ Ìأو اــ ﺎر´ﺎــÆ ±ــ أي ــ Éأو أــ)¦اء ﺎن ﺎً ¡¬ﺎً أو ﺎ ¦ ﺎً ( ،و  /أو

 -2إﺎءة اام ارات أو ا´¦ل.

 -إف أي  ´ﺎت  ¦ أو ¯  ¦  ،و  /أو

 -3ا¸ــاض ا ـ ــ ¡ــ اــ ،Åا¼ــز أو وµــ¦د أي
ــوس ــ Éاﺎــ اªــ أو أي أµــﺎم ــﺎدة ــ©ا
ا³وس.

 º¬ -اﺎة   ،و  /أو

 -4ا¸اض ا¦¦µدة  ﺎً .
 -5اªــﺎط ا¼ــ¬ﺎ وا³ﺎــت ا¦وــ ــ ¦ــ Àــ©ا
ا³ــﺎق £ــ ــﺎل ــ اــﺎرة أو اــر أو ا ³ــﺎت أو
اﺎرــ Ìاــ ــث ﺎــة أو ¯ ﺎــة أو ــﺎ Àﺎ
ﺎ ³ــﺎر أو ا ¦ث أو
أو ´ــ¦ن ﺎµـ أو ﺎــ ²ــ أو ¬
ا ¦ــ Íا¦¦µــ أو ا´ﺎ ــ أو اــ¦وي و  /أو اــ
ا©ي   ذ اول أ   أ  اﺎر اªﺎ.
ــﺎ ــ أــﺎ أي ــﺎرة أو  ³ــﺎت ــﺎ ﺎ ــ¢
¡¬ــﺎ ´ــ¦ن ªــ´ ﺎــ أو ¯ــ ﺎــ ــ أو ﺎـ
ــ أو ¬ ـ ــ£ي إµــاء ــ©  ــة  ــ أو ــ أو ــ
أي  و ﺎ ورد أه.
وإذا ــ أن أي µــ¶ء ــ Àــ©ه اــﺎءات ¯ــ Îﺎــ أو ¯ــ
ﺎــ  ³ــ© ــ® أن  ــ  ــ اــﺎءات ــﺎر
ا¦¬³ل وا³ﺎذ.
 -6ــط اــﺎء ا¼رÀــﺎب ــ µــ أ ــﺎء ا¬ﺎــ ﺎ¯ــ ــ
أي اــاط ــد ﺎ³ــﺎً ــ©ا ــ Àــ©ه ا³ﺎــ و  /أو أي
ا³ﺎــﺎت Æــ و  /أو أي ــ ــﺎ ،ــﺎ ــ ذــ
ا¶اــﺎت اــ أو اــ ”ــﺎع اــ¦ﺎت“ ”ــط
ــ اــ“ أو أي ا¶اــﺎت ªــﺎ  Ñ ،ــ ±ــ ا³ــ¦م
وا³ــ  ــ ±أن Àــ©ا ا£ــ ــ¦ف ــ اــﺎرة،
اــ»و  ،اــر ،ا´ﺎــ Ìأو اﺎرــ Ìا ﺎ ¦ ــ أــﺎ
ﺎ ــ¬¡ ¢ــﺎ واــ ´ــ¦ن ﺎــة أو ¯ــ ﺎــة ــ
أو ﺎــ ²أو  ــ  ـ ــ£ي ــ ا¸ــاث اﺎـ ــف اÎــ
ــ أـ أــﺎب أو أــاث أــى ــﺎµ Àــﺎً إــ µــ® أو ــ
أي ¬ﺎ® آ  و¦ع اﺎرة.
وªــ ــ ا¼رÀــﺎب أي ــ ،ــﺎ ــ ذــ  ،و´ــ ــÅ
 ــ¦راً  ــ اــام ا ــ¦ة أو ا¬ــ Ìو  /أو ا ﺎ 
ــ أي ــ Éأو ¦ـ أــﺎص ¬ ¦ن ³دÀــ أو ﺎ
ــ أو  ــ  ــ ــ£ي Îــ أو ´¦ــ ¸¯ــاض أو ¸ــﺎب
ﺎ  ،د  ،أ¦¦ µأو أي أ¯اض ﺎ Âﺎ  ذ :

 اــ® ــ ﺎ¡ــ ـ أو ــ اﺎÀــ أو أي ــﺎعﺎ ،و  /أو
 أي ــ ــ  ــ ــ أو إﺎــ أي µــﺎز إ´و ــوــ Àــ©ه اــﺎدة اــﺎرة ،اــ»و  ،اــر ،ا´ﺎــÌ
أو اﺎرــ Ìا ﺎ ¦ ــ  ،أي ﺎ ــ¬¡ ¢ــﺎ ،واــ ´ــ¦ن
ﺎــة أو ¯ــ ﺎــة ــ أو ﺎــ ²أو  ــ  ــ ــ£ي
ــ أو ــار ــ© ــ ــ أي ´¦ــ أو إدارة أو µــ
اﺎرـ أــى ــ أو  ــة  ــ أو ــﺎ أو ¼ ــﺎء
أو اــف ــ£ي ــ´ آــ ¬ ــ £ــﺎل ا¼رÀــﺎب ا ¬³ـ أو
ا¶¦ــ وــ Àــ©ه اــﺎرة أو اــ»و أو اــر
ــف اÎــ ــ أـ أــﺎب أو أــاث أــى ــﺎµ Àــﺎً إــ
 ®µأو  أي ¬ﺎ® آ  و¦ع اﺎرة.
 -7ــط اــﺎء اــب واــب ا¸ Àــ ﺎ¯ــ ــ أي
اــاط ــد ﺎ³ــﺎً ــ©ا ــ Àــ©ه ا³ﺎــ و  /أو أي
ا³ﺎــﺎت Æــ و  /أو أي ــ ــﺎ .ــﺎ ــ ذــ
ا¶اــﺎت اــ أو اــ ”ــﺎع اــ¦ﺎت““ ،ــط
ــ اــ أو أي ا¶اــﺎت ªــﺎ  Ñ ،ــ ±ــ ا¬ ــ¦م
وا³ــ  ــ ±أن Àــ©ا ا£ــ ــ¦ف ــ اــﺎرة،
اــ»و  ،اــر ،ا´ﺎــ Ìأو اﺎرــ Ìا ﺎ ¦ ــ أــﺎ
ﺎ ــ¬¡ ¢ــﺎ ،واــ ´ــ¦ن ﺎــة أو ¯ــ ﺎــة ــ
أو ﺎــ ²أو  ــ  ـ ــ£ي ــ ا¸ــاث اﺎـ ــف اÎــ
ــ أـ أــﺎب أو أــاث أــى ــﺎµ Àــﺎً إــ µــ® أو ــ
أي ¬ﺎ® آ  و¦ع اﺎرة.
 اــب ،اــب ا¸ Àــ  ،ا¸ــﺎل ا¬وا ــ أو ــ ±اــ)ــ¦اء أ ــ ¢اــب أم ــ ¬ ــ( اــ¶و ،أــﺎل ا¬ــو ا¸µــ،
اــد ،اÆاــﺎت ,اªــ® ،اÆاــﺎت ا¸ Àـ اــ £ــ© ــ
أو ــ إــ ــ¦ى ا ³ﺎÆـ اªــ¬  ،ا ³ﺎÆـ ا¬ــ´ ,
ا ، ³ا¬ﺎن ،ا¦رة ،اـ  ا¬ــ´  ،أو اـ  اﺎ ،
ار ا¬ي ،ا¸´ﺎم ا¬ .
 أي ــ ــ©  ــة  ــ أو ــ أو ــ أو  ــفــ£ي ــ´ ¬ ــ ﺎÎــوف اــﺎة ــ اــ ) (iا¦ÆــÄ
أــه ــﺎ ــ ذــ و´ــ ــ  Åــ¦راً  ــ اــﺎدرة أو
ا £أو اء أو اÆار ﺎ ´ﺎت.

وإذا ــ أي µــ¶ء ــ Àــ©ه اــﺎءات ¯ــ Îﺎــ أو ¯ــ
ﺎــ  ³ــ© ــ® أن  ــ  ــ اــﺎءات ــﺎر
ا¦¬³ل وا³ﺎذ.
 -8ــوط اــﺎء ا¸ــ¦س ــ ا³ــ¦م وا³ــ  ــ±
أن Àــ©ه ا³ﺎـ  ــ  ــ وــ ــ أي ــﺎرة أو Æــر
أو ــ ¬ ¦²ــ أو ¶¦ــ  .أــﺎً ﺎ ــ¬¡ ¢ــﺎ ¸ي
ﺎــ ´ــ¦ن ﺎــة أو ¯ــ ﺎــة ــ أو ﺎــ ²أو
 ــ  ــ أو ــ  ،ــ£ي ــ´ أو ــ   ،ــ أي ــ
ا¸اث اﺎ .
 ا¶اــﺎت ا¬ﺎـ ا¼Æﺎـ  ،ــ د¬ــﺎت اﺎ ـ دونا¶ام ا ﺎ ¦  ﺎ. ¦²
 أي ªــﺎر أو رــ® ــ أي رﺎÆــﺎت أو ﺎــﺎت ــةأو ــ¦ي  ــ ﺎزـ أو رــ¦ب أو ــﺎ ــ أي ــ´ ــ
اﺎﺎت أو اﺎﺎت.
داــ إــ أو
 إذا ﺎن اªــ Éاــ ¦µــ¦داً ــ أوً
µــ أو ــﺎز ً أو ــﺎﺎً ــ أي ¡ﺎ ــة ــ أي ــ¦ع ــف
ً
اــ¦ع اــ Éــ ±ﺎ´ﺎــ ــ  ²Àـ ــدة Îــ ا ــ
¦ــ ــﺎت  ¦µـ  Îـ ــ اــﺎرات اــدة ــ®
ا¸ــ¦ل واــ ــﺎ ــﺎ ــﺎر أو ¡ﺎــ ــﺎدة أو راــ®
¦ع ا¸µة.
 ا¦ــ اــ©ي »ــ© ــ ــ ا³ــض  ــ ا¬ــجا اﺎص .±
 -9ــ¦ اﺎزــﺎت :أي ــف أو ــ¶اع ªــ £أو ¬ ــ ــ©ه
ا¦ Âــ ــ ــ¦ ±ــ ¡ــ Îــﺎم ا´ــ اــﺎدر
ﺎ¦ما ´ر)م(46/وﺎرÀ12/07/1403ـوأيإÆﺎﺎت
أو ¬ت .±
 -10ا¬¦ــﺎت :ــ ا¬¦ــ ºاــ®  ــ Àــ©ه
ا¦ Âــ و´ــ ±وــي ³ــه ¡ ــﺎً  ¦ا ــ وأ Îــ
وإµــاءات ا ´ـ ا¬ـ اــ¬¦د Àــ اــﺎت ا¦ــة
ا ﺎ  Îذ .

  -2ــ ﺎ ــ اﺎــﺎت ا ﺎ ــ  /ا ــ ا ﺎ ¦ ــ
ﺎ ــ اﺎــﺎت ا ﺎ ـ وــ ــﺎل  ــ ﺎـ  ـ
ا ــﺎم ¬²ــ اــ¦ذج اــ اــﺎص ©ــ واــﺎدر ــ
ــ اــﺎض وــ Âــ إرــﺎ  ±ــﺎً ــµ ±ــ اــات
ا ﺎ ¦ ــ اــ »ــ اﺎــ وــ ا ¦ا ــ Äوا¸ Îــ
اﺎ¬ـ ـ اــﺎض وــ ا£ــ  -و´ــ اــ¦ل  ــ
اــ¦ذج ــ ــل اــﺎل  ــ اــ اﺎ ــ  ــ
) ،(8001242225أو  ل ¦ا  اﺎض ا¼´و  .
 -3ــ®  ــ ﺎــ اﺎـ أو  ــ ±ا ﺎ ¦ ــ أو ا»ــ ــ±
  اات اﺎ :
ــ ﺎــ اﺎــﺎت ،ــ®  ــ ــ اــﺎض ¦ــ
اات اﺎ ات »ة  /إÂﺎت  ﺎ®:
أ( ﺎ ﺎﺎت ا¦ﺎة:
¦ -1رة  ﺎدة ا¦ﺎة ا¸  .
 -2ــ¦رة ــ ﺎــ ا¦ــ ا¦¡ــ أو µــ¦از اــ / ³أو
ا¼ﺎ .
 -3ــ¦رة ــ ا ــ اــ   /ــ اــ® اªــ اــ©ي
 ® ا¦ﺎة.
   -4ا  ¡ªﺎ ا¦ﺎة ا¬  ) Æﺎدث(
ب( ﺎ ﺎﺎت ا¬¶ ا´  اا :
¦ -1رة  ﺎ ا¦ ا¦¡ أو ¦µاز ا / ³أو ا¼ﺎ .
© -2ــة ــ اـ اــ اـ ــ ا¦ا ـ  ــ
ا¬¶ ا´  اا   م اﺎ .
 -3ــﺎدة ¡ــ ــ اــ® ا¬ﺎــÆ¦ Õــ Äا¬ ¦ــﺎت
ا´ﺎ ¦ل ا¦ Æا  م اﺎ .
 -4ــ¦رة ــ اــات اــ ا´ﺎ ــ )ا¦ــ
ﺎªــ ³و ﺎرــ اا ـ   ،ﺎرــ ا¸ﺎ ــ ،اــﺎرات
ا¬   .... ،ا( ذات ا ﺎﺎ

اﺎﺎت:

   -5ا ¡ªإذا ﺎن ا¬¶  اﺎدث

 ــ ﺎ ــ ﺎــﺎت ــ اــﺎض ا ﺎ ــ  /ا ــ
ا ﺎ ¦ ــ  ــﺎت ا¬ ـ ــﺎت ا¦ــﺎة أو ا¬ــ¶ ا´ ــ
اﺎم µ ،إﺎع ﺎ    ﺎل   ﺎﺎ´:

و³ــ Öــ اــﺎض وــ ا£ــ )ا¬ﺎو ــ ( ﺎــ
³ــ  Éــم اﺎــ ¦اــ ¡ــ® ¬ــ و¡ ــ®
ا¶  اات

  -1ــ إــ¬ﺎر  ¦ري  ـ
 ﺎر اث.
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