اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺬﮐﯿﺔ

ﻧﻘﺎط ﻟﻚ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺮي

ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺷﺮوط وأﺣﮑﺎم ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻷهﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺸــﻎ إﺬــار الﺚﺛﻄــﺋ المﺎمﻐــﺞة الﺎــﻎ ﻏﺼﺛﻄﻋــا الﺊﻈــك اﻓﻊﻂــﻎ الﺎﺔــاري لﺳمﻘئــه ،ﺸﺼــﺛ اتفــﺺ الﺊﻈــك ﻄــع ﺲمﻐﻂــه بمﻌجــﺈ ﻊــﺜه اﻗتفاﺻﻐــﺋ ﺲﻂــى أن ﻏﺧــﺛر
له بطاﺻﺋ اﻓﻊﻂﻎ ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع )ﻄاﺠﺎرﺾارد( لﻐﺎﻃ الﺎﺳاﻄﻀ بﻋا وﺸﺼاً لﻂﺤروط واﻓﺖﺿام الﺎالﻐﺋ:
 -1الﺎﺳرﻏفات:
أ( الﺊطاﺻﺋ :ﻊﻎ بطاﺻﺋ ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع ﻏﺧﺛرﻊا الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري )الﺊﻈك( باﺠﻃ الﺳمﻐﻀ.
ب( ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ :ﻊــﻌ الﺤــﺚص الــﺜي تﺧــﺛر الﺊطاﺻــﺋ باﺠــمه ،وﻏﻂﺎــﺞم بالمﺗاﺸﺰــﺋ ﺲﻂﻐﻋــا وﺲــﺛم الســماح لﺶﻐــره باﺠــﺎﺚﺛاﻄﻋا ،وﻏﺿــﻌن ﻄســﺂوﻗً
ﺲﻆ أي الﺎﺞاﻄات تﺎرتﺈ ﺲﻂى إﺦﺛارﻊا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ الﺊﻈك بما ﺸﻎ ذلك المسﺂولﻐﺋ ﺲﻂى إﺠاءة اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا أو ﺸﺼﺛاﻇﻋا.
ج( ﺾﺤﺷ الﺗساب :ﻊﻌ بﻐان ﺣﻋري ﻏﺧﺛره الﺊﻈك لﺗاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ بﻈاء ﺲﻂى ﺬﻂﺊه برﺠﻌم رﻄﺞﻏﺋ.
 -2تﻌﺻﻐع الﺊطاﺻﺋ واﺠﺎﺳماﻗتﻋا:
ﺲﻈــﺛ تســﻂﻃ الﺊطاﺻــﺋ ،ﻏﺔــﺈ أن ﻏﺼــﻌم ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ ﺸــﻌرًا بالﺎﻌﺻﻐــع ﺸــﻎ المــﺿان المﺚﺧــص لﻂﺎﻌﺻﻐــع ﺲﻂــى ظﻋــر الﺊطاﺻــﺋ ،والﺊﻈــك غﻐــر ﻄســﺂول ﺲــﻆ
الﻈﺎائــﺒ واﻓضــرار الﺎــﻎ تﺎرتــﺈ ﺲﻂــى ﺲــﺛم الﺎــﺞام ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بالﺎﻌﺻﻐــع ﺲﻂﻐﻋــا ،وﻏﻂﺎــﺞم ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بــأن ﻏســﺎﺳمﻂﻋا ﺾﻌﺠــﻐﻂﺋ دﺸــع ،وذلــك
ﻄﺼابــﻀ تﻌﺻﻐﺳــه ﺲﻂــى المســﺎﻈﺛات المﺼابﻂــﺋ ﻄــﻆ ﺸﻌاتﻐــر أو إﻏﺧــاﻗت أو أي ﻄســﺎﻈﺛات أخــرى ﻏﺼﺛﻄﻋــا لــه الﺎاجــر أو ﻄﺼابــﻀ اﺠــﺎﺚﺛاﻄه الرﺻــﻃ الســري
الﺚاص به والﺜي ﻏﺞوده الﺊﻈك به.
 -3ﻄﺛة ﺠرﻏان الﺊطاﺻﺋ:
تﺿﻌن ﻄﺛة الﺊطاﺻﺋ ﺐﻘث ﺠﻈﻌات.
 -4ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ:
أي ضرﻏﺊــﺋ ﺻﻐمــﺋ ﻄﺪاﺸــﺋ أو ضرﻏﺊــﺋ إضاﺸﻐــﺋ ﻄماﺐﻂــﺋ ﻏﺎــﻃ ﺸرضﻋــا بمﻌجــﺈ أي ﺻﻌاﻇﻐــﻆ أو أﻇﺰمــﺋ أو تﺳﻂﻐمــات أو لﻌائــح تﻈفﻐﺜﻏــﺋ ﺸــى الممﺿﻂــﺋ
الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ ﺸﻎ الﻌﺻﺌ الﺗالﻎ وأي ضرﻏﺊﺋ إضاﺸﻐﺋ ﻄماﺐﻂﺋ.
أ( ﻇﺰام ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ:
ﻊــﻎ ﻇﺰــام ضرﻏﺊــﺋ الﺼﻐمــﺋ المﺪاﺸــﺋ الﺧــادر بمﻌجــﺈ المرﺠــﻌم المﻂﺿﻎ رﺻــﻃ )م (113/وتارﻏــﺘ 1438/11/2ﻊـ وﻗئﺗﺎــه الﺎﻈفﻐﺜﻏﺋ الﺧــادرة ﺲﻆ الﻋﻐﺆﺋ
وﺾاﺸــﺋ تﺳﺛﻏﻘتﻋمــا ﻄــﻆ وﺻــﺌ �خــر ،وبﺧــﻌرة ﺲاﻄــﺋ ،أي ﺻﻌاﻇﻐــﻆ أو أﻇﺰمــﺋ أو تﺳﻂﻐمــات أو لﻌائــح تﻈفﻐﺜﻏــﺋ تفــرض أو لﻋــا ﺲﻘﺻــﺋ بفــرض أو بــإدارة
ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ ﺲﻂى السﻂع والﺚﺛﻄات ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ.
ب( ﻄﺼابﻀ الﺎﻌرﻏﺛ الﺚالص ﻄﻆ ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ:
�ﺠــﺎﺊﺳاد أي ﺣــك وبالرغــﻃ ﻄــﻆ تﺳرﻏــﺷ "ﻄﺼابــﻀ الﺎﻌرﻏــﺛ" أو أي تﺳﺛﻏــﻀ ﻗﺖــﺺ لــه ﺖســﺈ ﻄــا ﻊــﻌ ﻄﻈﺧــﻌص ﺲﻂﻐــه ﺸــى ﻇﺰــام ضرﻏﺊــﺋ الﺼﻐمــﺋ
المﺪاﺸــﺋ وﻄــا لــﻃ ﻏﻈــص ﺦراﺖـ ًﺋ ﺸــﻎ ﻊــﺜه اﻗتفاﺻﻐــﺋ ﺲﻂــى خــﻘف ذلــك ،أي ﻊاﻄــﺢ ربــح ،أو أﺠــﺳار ،أو أﻏــﺋ ﻄﺊالــﺴ تﺛﺸــع وﺸﺼـاً لﻋــﺜه اﻗتفاﺻﻐــﺋ تﺳﺎﺊــر
خالﺧــﺋ ﻄــﻆ ضرﻏﺊــﺋ الﺼﻐمــﺋ المﺪاﺸــﺋ .ﺾمــا أن ﺾاﺸــﺋ المﺊالــﺴ تﺳﺎﺊــر خالﺧــﺋ ﻄــﻆ أي ضرائــﺈ ﺻــﺛ ﻏﺎــﻃ ﺸرضﻋــا ﺸــى المســﺎﺼﺊﻀ )بمــا ﺸــﻎ ذلــك ضرﻏﺊــﺋ
الﺼﻐمــﺋ المﺪاﺸــﺋ( ،وﻏﺿــﻌن لﻂﺊﻈــك الﺗــﺺ ﺸــﻎ الﺎﺗﺧﻐــﻀ ﻄــﻆ الﺳمﻐــﻀ ضرﻏﺊــﺋ الﺼﻐمــﺋ المﺪاﺸــﺋ الﺎــى ﻏﺿــﻌن ﻄﻂﺞﻄـاً بﺎﺗﺧﻐﻂﻋــا ﺬﺊﺼـاً لﻈﺰــام ضرﻏﺊــﺋ
الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ وخﺧمﻋا ﻄﻆ أي ﻄﻆ ﺖسابات الﺳمﻐﻀ.
 -5اﻗلﺎﺞاﻄات المالﻐﺋ:
أ(
ب(
ج(
د(
ﻊـ(

ﻏﺼﻌم الﺊﻈك بﺼﻐﺛ رﺠﻃ ﺠﻈﻌي  200رﻏال ﺠﺳﻌدي ﺲﻂى ﺖساب الﺊطاﺻﺋ ،وذلك ﺲﻈﺛ إﺦﺛارﻊا وﺲﻈﺛ ﺾﻀ تﺔﺛﻏﺛ ﺠﻈﻌي لﻂﺊطاﺻﺋ.
ﻏﺎﺼاضى الﺊﻈك ﻄﺊﻂﺴ  30رﻏاﻗً ﺠﺳﻌدﻏاً لﺿﻀ ﺲمﻂﻐﺋ ﺠﺗﺈ ﻇﺼﺛي خارج الممﻂﺿﺋ أو ﻄا ﻏﺳادلﻋا.
ﻏﺿــﻌن ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ ﻄســﺂوﻗً ﻄســﺂولﻐﺋ ﺾاﻄﻂــﺋ ﺲــﻆ ﺾﻀ الﺳمﻂﻐــات الﺎــﻎ ﻏﺔرﻏﻋــا ﻄــﻆ خــﻘل الﺊطاﺻــﺋ ،ﺾمــا ﻏﺎﺗمــﻀ أي ﻄﺧارﻏــﺷ أو رﺠــﻌم أو
أتﺳاب أو أﺲﺊاء ﻄالﻐﺋ أخرى تﺎرتﺈ ﺲﻂى اﺠﺎﺳماله لﻋا.
إﺦﺛار ﺾﺤﺷ ﺖساب بﻈاء ﺲﻂى ﺬﻂﺈ الﺳمﻐﻀ وﺠﻌف ﻏﺎﺼاضى الﺊﻈك ﺲﻈﻋا رﺠماً ﻄﺼﺛاره ) (10ﺲﺤرة رﻏاﻗت ﺠﺳﻌدﻏﺋ.
أي ﺻﻐﺛ ﺲﻂى الﺊطاﺻﺋ ﻏﺳﺎرض ﺲﻂﻐه الﺳمﻐﻀ ﺐﻃ ﻏﺎﺊﻐﻆ ﺦﺗﺎه بمﻌجﺈ المسﺎﻈﺛات ،ﺠﻌف تسﺎﻌﺸى ﺲﻂﻐه رﺠﻌم ﺲﻈﺛ إﺲادة الﺼﻐﺛ ﻄﺼﺛارﻊا
)(70ﺠﺊﺳﻌن رﻏاﻗً ﺠﺳﻌدﻏاً.

 - 6رﺠﻌم الﺳمﻂﻐات الﺛولﻐﺋ:
أ( ﻏســﺛد الﺊﻈــك اﻗلﺎﺞاﻄــات المﺎرتﺊــﺋ ﺲﻂــى اﺠــﺎﺚﺛام الﺳمﻐــﻀ لﺊطاﺻﺎــه ﻓي ﺲمﻂﻐــﺋ دولﻐــﺋ داخــﻀ و/أو خــارج ﺖــﺛود الممﻂﺿــﺋ الﺳربﻐــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ
الﺔﺶراﺸﻐﺋ ،ﺠﻌاء ﺾان با�ﻇﺎرﻇﺌ أو ﻄﻆ خﻘل ﻇﺼاط الﺊﻐع أو السﺗﺈ الﻈﺼﺛي ﻄﻆ أجﻋﺞة الﺧراف أو بﺤﺿﻀ آخر.
ب( ﻏﻂﺎــﺞم الﺳمﻐــﻀ بــأن ﻏســﺛد لﻂﺊﻈــك رﺦﻐــﺛ ﺖســاب الﺊطاﺻــﺋ لﻂﺳمﻂﻐــﺋ الﺛولﻐــﺋ ،ﺠــﻌاء ﺻــام باخﺎﻐــار الﺛﺸــع بﺳمﻂــﺋ أجﻈﺊﻐــﺋ و/أو بالرﻏــال الســﺳﻌدي
وﺸﺼــا لســﺳر الﺧــرف الســائﺛ ﺸــﻎ ﻏــﻌم ﺻﻐــﺛ ﺾﻀ ﺲمﻂﻐــﺋ دولﻐــﺋ ﺻــام بﻋــا الﺳمﻐــﻀ بأﻏــﺋ ﺲمﻂــﺋ أجﻈﺊﻐــﺋ با�ضاﺸــﺋ إلــى رﺠــﻌم الﺳمﻂﻐــات الﺛولﻐــﺋ
المﺗﺛدة أدﻇاه وأي تﺳﺛﻏﻀ لﻋا بﺳﺛ إخطار الﺳمﻐﻀ.
ج( رﺠــﻌم الﺳمﻂﻐــات الﺛولﻐــﺋ :وﻄﺼﺛارﻊــا  2.75%ﺲﻂــى ﺠــﺳر الﺧــرف ﻄــﻆ ﻄﺊﻂــﺴ الﺳمﻂﻐــﺋ الﺛولﻐــﺋ الﺎــﻎ ﺻــام بﻋــا بالﺳمﻐــﻀ بﺶــﺨ الﻈﺰر ﺲــﻆ الﺳمﻂﺋ الﺎﻎ
اخﺎارﻊــا ﺲﻈــﺛ الﺛﺸــع – وﺖﺎــى لــﻌ تــﻃ الﺛﺸــع بالرﻏــال الســﺳﻌدي ،ﺬالمــا الﺳمﻂﻐــﺋ الﺎــﻎ ﺻــام بﻋــا ﺲمﻂﻐــﺋ دولﻐــﺋ ،-وﻏﺗــﺺ لﻂﺊﻈــك تﺳﺛﻏﻂﻋــا ﻄــﻆ وﺻــﺌ
�خــر ﺸــﻎ جــﺛول "رﺠــﻌم وﺲمــﻌﻗت الﺊطاﺻــﺋ" المرﺸــﺺ باﻗتفاﺻﻐــﺋ ،وﺸــﻎ ﺖــال إجــراء الﺎﺳﺛﻏــﻀ ﻏﺎــﻃ إبــﻘغ الﺳمﻐــﻀ وﺸــﺺ ﺬــرق الﺎﻌاﺦــﻀ المﺗــﺛدة
ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ.
د( ﻏﻂﺎــﺞم ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بمراﺲــاة أﻏــﺋ ﺻﻐــﻌد أو أﺖــﺿام ﺻــﺛ تﺿــﻌن ﻄطﺊﺼــﺋ بالﻈســﺊﺋ لﻂمﺳاﻄــﻘت أو تــﺛاول الﻈﺼــﺛ ﺸــﻎ داخــﻀ ﺖــﺛود الممﻂﺿــﺋ الﺳربﻐــﺋ
الســﺳﻌدﻏﺋ الﺔﺶراﺸﻐــﺋ و/أو خارجﻋــا الﺎــﻎ تســﺎﺚﺛم ﺸﻐﻋــا ﻊــﺜه الﺊطاﺻــﺋ ،ﺖﻐــث ﻏﺎﺗمــﻀ ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ وﺖــﺛه أﻏــﺋ أﺲﺊــاء ﻄالﻐــﺋ أو ﺸــروق ﺸــﻎ
أﺠﺳار الﺳمﻘت ﺻﺛ ﻏطالﺈ بﻋا الﺊﻈك وذلك بالﺼﻐﺛ ﺲﻂى ﺖساب بطاﺻﺋ الفﻐﺞا أو الماﺠﺎرﺾارد و/او أي جﻋﺋ أخرى.
ه( ﺾاﺸــﺋ الرﺠــﻌم غﻐــر ﻄســﺎردة ﺸــﻎ ﺖــال المطالﺊــﺋ بإﺲــادة و/أو اﺠــﺎرجاع ﻄﺊﻂــﺴ الﺳمﻂﻐــﺋ الﺛولﻐــﺋ ﻓي ﺠــﺊﺈ ،ﻄــع الﺳﻂــﻃ بأﻇــه ﺸــﻎ ﺖــال ﺻﻐــام الﺳمﻐــﻀ
بإجــراء أي ﺲمﻂﻐــﺋ دولﻐــﺋ ﺸــإن الﺳمﻐﻂــﺋ تﺳﺎﺊــر ﻄﺿﺎمﻂــﺋ وتﺚﺪــع ﺲﻈﺛﻊــا لرﺠــﻌم تﺗﻌﻏــﻀ الﺳمﻂــﺋ ،ﺸــإذا وبﺗســﺈ ﺣــروط واﺖــﺿام الســﻂﺳﺋ او الﺚﺛﻄــﺋ
الﺎــﻎ تــﻃ ﺣــراءﻊا ﺻــرر الﺳمﻐــﻀ إﺲــادة المﺊﻂــﺴ و/او اﺠــﺎرجاﺲه ،ﺸــان الﺳمﻐــﻀ ﻏﺼــر بﺳﻂمــه بــأن ﺠــﻐﺎﻃ خﺧــﻃ رﺠــﻌم تﺗﻌﻏــﻀ الﺳمﻂــﺋ ﻄــﻆ المﺊﻂــﺴ
الﺜي ﺠﻐﺎﻃ إﺲادته و/او اﺠﺎرجاﺲه.
 -7اﺠﺎﺚﺛام وﺸﺼﺛان الﺊطاﺻﺋ:
أ( ﻏﻂﺎــﺞم الﺳمﻐــﻀ بــأن ﻏﺗاﺸــﺮ ﺲﻂــى بطاﺻﺎــه وﻏﺎﺳﻋــﺛ بﺳــﺛم اﺠــﺎﺚﺛاﻄﻋا ﺸــﻎ غﻐــر اﻓغــراض المﺧــرح لــه بﻋــا ،وﻏﺎﺗمــﻀ وﺖــﺛه ﺾاﺸــﺋ المســﺂولﻐات
المﺎرتﺊــﺋ ﺲﻂــى ﺸﺼــﺛان الﺊطاﺻــﺋ أو إﺠــاءة اﺠــﺎﺚﺛاﻄﻋا إذا لــﻃ ﻏﺊﻂــﺴ ﻄرﺾــﺞ بطاﺻــات الﺊﻈــك اﻓﻊﻂــﻎ الﺎﺔــاري ﺸــﻎ ﺖﻐﻈــه أو إذا أخــﻀ بﺤــروط ﻊــﺜه
اﻗتفاﺻﻐﺋ .ﺾما ﻏﺔﺈ أﻗ ﻏﺼﻌم ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ بإﺲطائﻋا ﻓي ﺣﺚص ﻄﻋما ﺾاﻇﺌ ﺦﻂﺋ ﺻرابﺎه.
ب( ﺸــﻎ ﺖالــﺋ ﺸﺼــﺛ الﺊطاﺻــﺋ أو ﺠــرﺻﺎﻋا ،ﻏﻂﺎــﺞم الﺳمﻐــﻀ ﺸــﻌر اﺾﺎﺤــاﺸه بإبــﻘغ ﻄرﺾــﺞ بطاﺻــات الﺊﻈــك اﻓﻊﻂــﻎ الﺎﺔــاري ﺲﻈﻋــا وﺸﺼـاً لﺎﺳﻂﻐمــات الﺊﻈــك،
وﻏمﺿﻆ لﻂﺳمﻐﻀ إبﻘغ ﻄرﺾﺞ بطاﺻات اﻗئﺎمان ﺲﻂى الﻋاتﺷ ) (920001000وﻄﻆ خارج الممﻂﺿﺋ ﺲﻂى الرﺻﻃ ) ،(+966920001000وﻏﺎﺗمﻀ ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ
ﻄسﺂولﻐﺋ الﺳمﻂﻐات الﺎﻎ تﺎﻃ ﺲﻂى الﺊطاﺻﺋ المفﺼﻌدة  /المسروﺻﺋ ﺻﺊﻀ وﺻﺌ إبﻘغ ﻄرﺾﺞ بطاﺻات اﻗئﺎمان.
 -8إلﺶاء الﺊطاﺻﺋ واﺠﺎﺊﺛالﻋا:
بﻈــاء ﺲﻂــى خطــاب ﺾﺎابــﻎ ﻏرﺠــﻂه إلــى الﺊﻈــك .وﻏﻂﺎــﺞم ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بســﺛاد اﻗلﺎﺞاﻄــات الﺎــﻎ تﻈﺤــأ ﺲــﻆ
ﻏﺔــﻌز لﻂﺳمﻐــﻀ ﺬﻂــﺈ إلﺶــاء الﺊطاﺻــﺋ
ً
اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا لمﺛة  45ﻏﻌﻄاً بﺳﺛ تارﻏﺘ ا�لﺶاء.
 -9إﺦﺛار بﺛل ﺸاﺻﺛ /تالﺷ:
ﻏﺼــﻌم الﺊﻈــك بإﺦــﺛار بطاﺻــﺋ بــﺛل ﺸاﺻــﺛ ﺲــﻆ الﺊطاﺻــﺋ المﺊﻂــﺴ ﺲــﻆ ضﻐاﺲﻋــا أو ﺠــرﺻﺎﻋا ،وذلــك لﻂفﺎــرة المﺎﺊﺼﻐــﺋ ﺸــﻎ الﺊطاﺻــﺋ المفﺼــﻌدة أو الﺎالفــﺋ
برﺠﻃ ﺻﺛره  50رﻏاﻗً.
 -10الﻈﺰام الﻌاجﺈ تطﺊﻐﺼه لﺎسﻌﻏﺋ المﻈازﺲات:
ﻏﺚﺪــع تفســﻐر وتﻈفﻐــﺜ أﺖــﺿام وﺣــروط ﻊــﺜه اﻗتفاﺻﻐــﺋ وأي ﻄﺳاﻄــﻘت ﻇاﺣــﺆﺋ ﺲﻈﻋــا أﻏـاً ﺾان ﻄــﺿان إجرائﻋــا أو أﺬراﺸﻋــا لﻔﻇﺰمــﺋ والﻂﻌائــح الســﺳﻌدﻏﺋ
وﺖﺛﻊا ،وتﺚﺎص لﺔﻈﺋ تسﻌﻏﺋ المﻈازﺲات المﺧرﺸﻐﺋ الﺎابﺳﺋ لمﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي بﺎسﻌﻏﺋ أي ﻇﺞاع ﻏﻈﺤأ بﺤأﻇﻋا.
 -11ﻏﺎــﻃ تﺗﺛﻏــﺛ ﻄﺊﻂــﺴ  20,000رﻏــال ﺾﺗــﺛ أﺻﺧــى لﻘﺠــﺎﺚﺛام الﻐﻌﻄــﻎ لﻂﺳمﻂﻐــات الﺤــرائﻐﺋ لﻂﺊطاﺻــﺋ و 5,000رﻏــال ﺾﺗــﺛ أﺻﺧــى لﻘﺠــﺎﺚﺛام
الﻐﻌﻄﻎ ﺾسﺗﺈ ﻇﺼﺛي
الرﺠﻌم السﻈﻌﻏﺋ*
رﺠﻌم السﺗﺈ الﻈﺼﺛي الﺛولﻎ
رﺠﻌم تﺗﻌﻏﻀ الﺳمﻘت اﻓجﻈﺊﻐﺋ*

 200رﻏال
 30رﻏاﻗً لﺿﻀ ﺲمﻂﻐﺋ ﺠﺗﺈ ﻇﺼﺛي دولﻎ
تﺧﻀ ﺖﺎى % 2.75

إﺦﺛار ﺾﺤﺷ الﺗساب )ﺲﻈﺛ الطﻂﺈ(

10رﻏاﻗت لﺿﻀ ﺾﺤﺷ ﺖساب

ﺖﺛ الﺧرف الﻐﻌﻄﻎ

 50رﻏاﻗً
 20,000رﻏال لﻂﺳمﻂﻐات الﺤرائﻐﺋ
 5,000رﻏال لﻂسﺗﺈ الﻈﺼﺛي

رﺠﻌم إﺦﺛار بطاﺻﺋ بﺛل ﺸاﺻﺛ

ﻄﺑال لﺳمﻂﻐﺋ تﺗﻌﻏﻀ الﺳمﻘت اﻓجﻈﺊﻐﺋ

* خاضﺳﺋ لرﺠﻌم ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ

-1ﻄﺊﻂﺴ الﺳمﻂﻐﺋ 1,000 :دوﻗر
-2ﻄﺳﺛل الﺎﺗﻌﻏﻀ3.75 :
-3ﻄﺊﻂﺴ الﺳمﻂﻐﺋ بالرﻏال السﺳﻌدي =  3,750رﻏال

-4رﺠﻌم تﺗﻌﻏﻀ الﺳمﻂﺋ اﻓجﻈﺊﻐﺋ  103.1 = 2.75%رﻏال
-5ضرﻏﺊﺋ الﺼﻐمﺋ المﺪاﺸﺋ ﺲﻂى رﺠﻌم تﺗﻌﻏﻀ الﺳمﻂﺋ
اﻓجﻈﺊﻐﺋ = 15.46
-6إجمالﻎ المﺊﻂﺴ =  3,868.56رﻏال

 -12برﻇاﻄﺒ "لك":
ﻊــﻌ برﻇاﻄــﺒ ﻏمﻈــح ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ اﺾﺎســاب ﻇﺼــاط ﺲﻈــﺛ اﺠــﺎﺚﺛام بطاﺻــﺋ اﻓﻊﻂــﻎ ﻄســﺊﺼﺋ الﺛﺸــع .وﻏﺎــﻃ اﺠــﺎﺊﺛال الﻈﺼــاط المﺔمﺳــﺋ ﺲــﻆ ﺬرﻏــﺺ ﻄﻌﺻــع
ﺾﻀ ﻄﻆ:
الﺊرﻇاﻄﺒ  www.lakrewards.comوﻏمﺿﻆ اﺠﺎﺊﺛال الﻈﺼاط إلى ٍّ
• أﻄﻐال جﻌﻏﺋ
• تﺜاﺾر ﺬﻐران
• ﺖﺔﻌزات ﺸﻈﺛﺻﻐﺋ
• ﺻسائﻃ ﺣراء إلﺿﺎروﻇﻐﺋ
• اﺠﺎرجاع ﻄالﻎ )(Cash Back
ﺾﻐفﻐﺋ اﺖﺎساب الﻈﺼاط:
ﻏﺎﻃ اﺾﺎساب الﻈﺼاط ﺲﻈﺛ اﺠﺎﺚﺛام الﺊطاﺻﺋ وﺖسﺈ الﺔﺛول المﻌضح أدﻇاه:
بطاﺻﺋ اﻓﻊﻂﻎ ﻄسﺊﺼﺋ الﺛﺸع

 1ﻇﺼطﺋ ﻄﺿﺎسﺊﺋ لﺿﻀ  5رﻏال ﺠﺳﻌدي
)ﺣراء ﻄﺗﻂﻎ أو ﻄا ﻏﺳادله دولﻐاً(

ﺲﻌارض اﺾﺎساب الﻈﺼاط:
(1
(2
(3
(4

ﻇﺰام ﺠﺛاد ورﺠﻌم أتﺳاب الﺊطاﺻات اﻗئﺎماﻇﻐﺋ ﻗ تﺳطﻎ الﺗﺺ ﺸﻎ اﺾﺎساب المﺿاﺸآت المﺼﺛﻄﺋ ﻄﻆ الﺊﻈك.
إن جمﻐع المﺿاﺸآت المﺼﺛﻄﺋ ﻄﻆ الﺊﻈك غﻐر ﺻابﻂﺋ لﻂﺎﺗﻌﻏﻀ ﻓي ﺖساب بطاﺻات آخر.
السﺗﺈ الﻈﺼﺛي ﻗ ﻏﺳطﻎ الﺗﺺ ﺸﻎ اﺾﺎساب ﻇﺼاط.
ﻇﺰام ﺠﺛاد المﺛﺸﻌﺲات والفﻌاتﻐر الﺳاﻄﺋ ﻗ ﻏﺳطﻎ ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ الﺗﺺ ﺸﻎ اﺾﺎساب ﻇﺼاط.

 -13إﺻرار ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ:
أ .ﻏﺼــر ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ أﻇــه باخﺎﻐــاره وبمﺗــﺨ إرادتــه ﻄﻌاﺸــﺺ ﺲﻂــى أن تﺗفــﺮ جمﻐــع تﺳاﻄﻘتــه ﻄــع الﺊﻈــك ﺸــﻎ ﺠــﺔﻘت أو ﻄﻂفــات إلﺿﺎروﻇﻐــﺋ أو أي
ﻄــﻆ ﺬــرق الﺎﺼﻈﻐــﺋ لﺎﺧﻌﻏــر المســﺎﻈﺛات المﺎﺳــارف ﺲﻂﻐﻋــا دولﻐ ـاً ﻄﺑــﻀ ”المﻐﺿروﺸﻐﻂــﻃ“ ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ المﺑــال ﻗ الﺗﺧــر وﻏﺳﺎــﺛ بﻋــا ﺾﺗﺔــﺋ وﺠــﻈﺛ
إﺐﺊــات ﺸــﻎ الﺎﺗﺿﻐــﻃ وﺸــﻎ جمﻐــع المﺗاﺾــﻃ والﻂﺔــان والﻋﻐﺆــات والمﺂﺠســات الﺗﺿﻌﻄﻐــﺋ  -ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ المﺑــال ﻗ الﺗﺧــر  -الﺳاﻄﻂــﺋ ﺸــﻎ الممﻂﺿــﺋ
الﺳربﻐــﺋ الســﺳﻌدﻏﺋ وخارجﻋــا ،ﺾمــا أﻇــه ﻗ ﻏﺗــﺺ لﺗاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ رﺸــﺨ ﻊــﺜه الســﺔﻘت أو المﻂفــات ا�لﺿﺎروﻇﻐــﺋ باﺲﺎﺊارﻊــا وﺠــﻐﻂﺋ إﺐﺊــات .وذلــك
ﺖسﺈ ﻄا ورد ﺸﻎ ﻇﺰام الﺎﺳاﻄﻘت ا�لﺿﺎروﻇﻐﺋ السﺳﻌدي.
ب( ﺬﺊﺼـاً لﺎﺳﻂﻐمــات ﻄﺂﺠســﺋ الﻈﺼــﺛ الﺳربــﻎ الســﺳﻌدي ﻏﻂﺎــﺞم ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بﺎﺗﺛﻏــث بﻐاﻇاتــه الﺤــﺚﺧﻐﺋ المﺎﺳﻂﺼــﺋ بالﺊطاﺻــﺋ ،لﺎفــادي أي اﻇﺼطــاع
ﺸﻎ الﺚﺛﻄﺋ ،وﻗ ﻏﺿﻌن الﺊﻈك ﻄسﺆﻌﻗً ﺲﻆ أي اﻇﺼطاع لﻂﺚﺛﻄﺋ ﻏﻈﺎﺒ ﺲﻆ ا�خﻘل بﻋﺜا اﻗلﺎﺞام.
ج( ﻏﺼــر ﺖاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ بأﻇــه ﻗ ﻏﺔــﻌز اﺠــﺎﺚﺛام الﺊطاﺻــﺋ ﺸــﻎ ﺣــراء ﺠــﻂع وخﺛﻄــات ﻄﺗرﻄــﺋ ﺣــرﺲاً وﻏﺎﺗمــﻀ الﺳمﻐــﻀ ﻄســﺂولﻐﺋ ذلــك ﺸــإن خالــﺷ ذلــك
ﺸإن الﺊﻈك ﺠﻐﺼﻌم بإلﺶاء الﺊطاﺻﺋ ﺸﻎ ﺖال ﺲﻂمه بالمﺚالفﺋ.
ـاء ﺲﻂــى تﺼﺛﻏــره ،بﺗــﺺ المﻌاﺸﺼــﺋ ﺲﻂــى الﺳمﻂﻐــات الﺎــﻎ ﻏﺔرﻏﻋــا الﺳمﻐــﻀ بﺊطاﺻﺎــه والﺎــﻎ ﻏﻈﺎــﺒ ﺲﻈﻋــا تﺔــاوز لﻂمﺊالــﺴ المﻌدﺲــﺋ
د( ﻏﺗﺎفــﺮ الﺊﻈــك ،وبﻈـ ً
ﺸــﻎ الﺊطاﺻــﺋ .وتﺳﺎﺊــر ﻄﻌاﺸﺼــﺋ الﺊﻈــك ﺲﻂــى الﺳمﻂﻐــات الﺎــﻎ تﺎﺔــاوز الﺗــﺛ ﺲﻂــى أﻇﻋــا ﻄﻌاﺸﺼــﺋ ﻄﺂﺻﺎــﺋ وﻗ تمــﺟ ﺖﺼــﻌق الﺊﻈــك اﻓﻊﻂــﻎ الﺎﺔــاري
الﻈاﺣﺆﺋ بمﻌجﺈ ﻊﺜا اﻗتفاق .وﺸﻎ ﻊﺜه الﺗالﺋ ،ﻏﻂﺎﺞم ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ بسﺛاد المﺊﻂﺴ المﺎﺔاوز لﻂﺗﺛ.
ﻊـ( ﻏﺼر ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ بأن تﻈﺤﻐطه لﻂﺊطاﺻﺋ ﻏﺳﺎﺊر تأﺾﻐﺛًا ﺲﻂى ﻄﻌاﺸﺼﺎه ﺲﻂى اﻓﺖﺿام والﺤروط الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ.
و( ﻏﺼر ﺖاﻄﻀ الﺊطاﺻﺋ باﺬﻘﺲه وﺸﻋمه وﺻﺊﻌله لﺿاﺸﺋ الﺎفاﺦﻐﻀ والﺤروط الﻌاردة ﺸﻎ ﻊﺜه اﻗتفاﺻﻐﺋ.
ﺸــﻎ ﺖــال وجــﻌد أي اﺠﺎفســارات أو أخطــاء تﺎﺳﻂــﺺ بالﺳمﻂﻐــات الﺎــﻎ تمــﺌ باﺠــﺎﺚﺛام الﺊطاﺻــﺋ ﻄســﺊﺼﺋ الﺛﺸــع ﻏمﺿــﻆ لﺗاﻄــﻀ الﺊطاﺻــﺋ إخطــار الﺊﻈــك
ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الﻋاتﺷ المﺧرﺸﻎ رﺻﻃ  920001000أو ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الفاﺾﺟ رﺻﻃ .0126465892
ﻄــﻆ أجــﻀ الﺎﺼــﺛم بالﺤــﺿاوي أو ﺸــﻎ ﺖــال تﻌجــﺛ أﻏــﺋ اﺠﺎفســارات أخــرى ،ﻏمﺿﻈــك الﺿﺎابــﺋ إلــى الﺊﻈــك اﻓﻊﻂــﻎ الﺎﺔــاري ص ب  ،3555جــﺛة 21481
الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ ،أو ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ زﻏارة  www.alahli.comأو إرﺠال برﻏﺛ إلﺿﺎروﻇﻎ complaints@alahli.com
الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري
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