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ــا(  تــم إعــداد الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر بنــاًء علــى البنــد )ثانًي
مــن المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/4 ( بتاريــخ 1442/1/1هـــ ، وصــدرت الموافقــة 

ــخ 1442/7/11هـــ . ــوزراء رقــم )387( وتاري عليهــا بقــرار مجلــس ال

ما هي األداة النظامية لالئحة؟ما هي األداة النظامية لالئحة؟

األسئلة الشائعة

وغيــر  )ســعوديين  االقتصاديــة  األنشــطة  ممارســي  مــن  للجاديــن  الفرصــة  إتاحــة   o
أوضاعهــم. تصحيــح  فــي  ســعوديين( 

o ضمان تحقيق العائد االقتصادي من تمكين تصحيح األوضاع.
o أال يخلق النظام المحدث خلل في مستويات العرض والطلب.

ماهي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟ماهي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟

بتاريــخ   وتنتهــي  المحــدث  التســتر  مكافحــة  نظــام  نفــاذ  مــن  التصحيحيــة  الفتــرة  تبــدأ 
2021/8/23م. الموافــق  1443/1/15هـــ 

إلى متى تستمر الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر؟إلى متى تستمر الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر؟

يمكــن للســعودي أو غيــر الســعودي الــذي يمــارس نشــاطًا اقتصاديــًا ويرغــب بتصحيــح 
وضعــه أن يحصــل علــى اإلعفــاء مــن العقوبــات المقــررة فــي نظــام مكافحــة التســتر ومــا 
يترتــب عليهــا مــن عقوبــات أخــرى علــى الجريمــة ومتحصالتهــا محــل التصحيــح، ومــن دفــع 
ــح  ــب تصحي ــارة بطل ــى وزارة التج ــه إل ــك مــن خــالل تقدم ــر رجعــي، وذل ــل بأث ــة الدخ ضريب

وضعــه خــالل الفتــرة المحــددة.
ويســتثنى مــن ذلــك مــن تــم ضبطــه الرتكابــه جريمــة أو مخالفــة وقعــت منــه للنظــام قبــل 

التقــدم، أو مــن أحيــل إلــى النيابــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة.

من الذي يستحق اإلعفاء خالل الفترة التصحيحية؟من الذي يستحق اإلعفاء خالل الفترة التصحيحية؟

ــوزارة التجــارة - خــالل  يحصــل الراغــب بتصحيــح وضعــه علــى اإلعفــاء مــن خــالل التقــدم ل
ــة المخصصــة لذلــك مــن خــالل الرابــط:  ــر المنصــة اإللكتروني المــدة المحــددة - عب

) http://cpac.mc.gov.sa/(،ومــن ثــم تعبئــة نمــوذج اإلفصــاح وتحديــد الخيــار الــذي يرغــب 
بتصحيــح وضعــه مــن خاللــه، ومــن ثــم قيامــه بتصحيــح الوضــع مــن خــالل ذلــك الخيــار 

المحــدد خــالل المهلــة المحــددة لذلــك.

 كيف يتم الحصول على اإلعفاء؟ كيف يتم الحصول على اإلعفاء؟
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ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟

ــر الســعودي، وذلــك بعــد اســتيفاء  1-الشــراكة فــي المنشــأة بيــن الســعودي وغي

ــر الســعودي مــن الدخــول شــريًكا فــي المنشــأة. ــة التــي تمكــن غي ــات النظامي المتطلب

2-تســجيل ملكيــة المنشــأة باســم غيــر الســعودي، وذلــك باالتفــاق بيــن الســعودي 

وغيــر الســعودي علــى نقــل ملكيــة المنشــأة إلى غير الســعودي بعد اســتيفائه للمتطلبات 

النظاميــة التــي تمكنــه مــن تملــك المنشــأة.

ــد  ــال شــريك جدي 3-اســتمرار الســعودي فــي ممارســة النشــاط االقتصــادي بإدخ

)ســعودي أو مســتثمر أجنبــي مرخــص( فــي المنشــأة بعد اســتيفاء المتطلبــات النظامية، 

وقيــد ذلــك لــدى الــوزارة.

4-تصــرف الســعودي فــي المنشــأة بالبيــع أو التنــازل أو حل المنشــأة، وفقــًا لإلجراءات 

النظامية.

5-حصــول غيــر الســعودي علــى اإلقامــة المميــزة وفًقــا ألحــكام نظــام اإلقامــة 

ــا التــي توفرهــا  ــق االســتفادة مــن المزاي ــح وضعــه عــن طري ــزة، واســتكمال تصحي الممي

اإلقامــة المميــزة.

6-مغــادرة غيــر الســعودي المملكــة بصفــة نهائيــة بعــد تقديمــه تعهــدًا بعــدم وجــود 

أي حقــوق خاصــة مترتبــة علــى أي تعامــالت أبرمهــا فــي المنشــأة، واإلعــالن عــن ذلــك 

فــي الوســائل التــي تحددهــا الــوزارة لدعــوة مــن لــه حــق بتقديــم مطالبتــه خــالل مــدة ال 

تزيــد علــى )ثالثيــن( يومــًا مــن تاريــخ اإلعــالن.

ــم  ــة، يت ــات الالزم ــح األوضــاع للتحقــق مــن اســتيفائه للمتطلب ــب تصحي ــة طل ــد مراجع بع
إبــالغ مقــدم الطلــب الســتكمال إجــراءات تصحيــح األوضــاع خــالل مــدة )تســعين( يومــًا 
تبــدأ مــن تاريــخ إبالغــه. وفــي حــال عــدم اســتكمال تصحيــح األوضــاع خــالل هــذه المــدة، 

ــوزارة  فلل

ما هي المهلة المتاحة لتصحيح الوضع؟ما هي المهلة المتاحة لتصحيح الوضع؟



األسئلة الشائعة حول تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

4

فــي حــال عــدم اســتكمال التصحيــح خــالل المهلــة المحــددة، علــى مقــّدم الطلــب تصحيــح 
وضعــه مــن خــالل خيــار تصحيــح آخــر خــالل مــدة أقصاهــا 180 يــوم تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء 

مهلــة الخيــار األول.

تتيــح الخيــارات التقــدم للطرفيــن مًعــا )الخيــار األول أو الثانــي( أو للســعودي فقــط )الخيــار 
الثالــث أو الرابــع( أو لغيــر الســعودي فقــط )الخيــار الخامــس أو الســادس(، وبنــاًء علــى 
الطلــب المقــدم مــن الســعودي أو غيــر الســعودي بتصحيــح األوضــاع، تقــوم وزارة التجــارة 
ــح أوضاعــه إذا  ــك النظــر فــي تصحي ــالزم مــع الطــرف اآلخــر بمــا فــي ذل باتخــاذ اإلجــراء ال

كانــت مخالفــة ألحــكام نظــام مكافحــة التســتر.

هل يجب أن يتقدم كال الطرفين للحصول على اإلعفاء؟هل يجب أن يتقدم كال الطرفين للحصول على اإلعفاء؟

علــى مقــدم الطلــب إضافــة أي طــرف مرتبــط بمخالفــة نظام مكافحة التســتر في المنشــأة 
ــات  ــك مــن خــالل إضافــة البيان ــب المقــدم مــن خــالل المنصــة، وذل ــددة فــي الطل المح

المطلوبــة فــي صفحــة )إضافــة األطــراف(.

هل يلزم اإلفصاح عن األطراف األخرى المشاركين في مخالفة نظام مكافحة هل يلزم اإلفصاح عن األطراف األخرى المشاركين في مخالفة نظام مكافحة 

ال تخــّل الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر بالحقــوق الخاصــة المترتبــة 
علــى التعامــالت التــي أبرمهــا الســعودي أو غيــر الســعودي.

ماذا عن الحقوق الخاصة على مقدم الطلب؟ماذا عن الحقوق الخاصة على مقدم الطلب؟

ما اإلجراء في حال عدم استكمال صاحب الطلب تصحيح وضعه خالل المهلة ما اإلجراء في حال عدم استكمال صاحب الطلب تصحيح وضعه خالل المهلة 
المتاحة له؟المتاحة له؟

التستر في حال عدم اختيار خيار الشراكة معهم؟التستر في حال عدم اختيار خيار الشراكة معهم؟
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فــي حــال اتفــاق الســعودي وغيــر الســعودي، فيمكــن إدخــال غيــر الســعودي كشــريك فــي 
المنشــأة القائمــة حاليــًا أو نقــل ملكيتهــا لــه مــع الحصــول علــى رخصــة االســتثمار األجنبي، 
ــه  واالعفــاء مــن اشــتراط التواجــد الدولــي للمنشــأة المســتفيدة، فــي حــال تحققــت علي

االشــتراطات التاليــة:
ُيشــترط أن تكــون المنشــأة متوســطة أو كبيــرة حســب تصنيــف الهيئــة العامة للمنشــآت . 1

الصغيــر والمتوســطة )عــدد الموظفيــن أكثــر مــن 50 موظــف أو مجمــوع إيــرادات 
المنشــأة الســنوي أكثــر مــن 40 مليــون ريــال ســعودي( ومقيــده بالســجل التجــاري قبــل 

تاريــخ بــدء الحملــة التصحيحيــة.
اكتمــال تدقيــق لجنــة الفتــرة التصحيحيــة علــى الطلــب المقــدم بمنصــة تصحيــح أوضــاع . 2

مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر.
علــى األفــراد المقيميــن بالمملكــة “ الشــريك األجنبــي” تقديــم خطــاب عــدم ممانعــة . 3

مــن الكفيــل الســعودي.
يجــب أن يكــون الشــريك األجنبــي الجديــد حامــل لهويــة مقيــم قبــل البــدء بالحملــة . 4

التصحيحيــة وعلــى كفالــة المنشــأة الوطنيــة طالبــة التصحيــح.
ال يكون نشــاط المنشــأة ضمن القائمة المســتثناة من االســتثمار األجنبي مع االلتزام . 5

بتحقيــق الحــد األدنــى لــرأس المــال للنشــاط المــراد الترخيــص لــه بشــكل تدريجــي خــالل 
مــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات مــن صــدور الترخيص.

ما هي آلية الشراكة بين الطرفين من خالل وزارة االستثمار؟ما هي آلية الشراكة بين الطرفين من خالل وزارة االستثمار؟

في حال وجود أي استفسارات، يمكنك مشاركتها معنا من خالل:
االتصال بـ 1900 

CPAC@mc.gov.sa :البريد اإللكتروني

هل لديك استفسارات لم تجد اإلجابة عليها؟هل لديك استفسارات لم تجد اإلجابة عليها؟

يمكــن االطــالع علــى مزايــا واشــتراطات الحصــول علــى اإلقامــة المميــزة، من خــالل موقع 
https://saprc.gov.sa/#/d :مركــز اإلقامة المميزة

ما هي آلية الحصول على اإلقامة المميزة؟ما هي آلية الحصول على اإلقامة المميزة؟
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أســئـلة خاصة للتصــحيح من
خالل مبادرة وزارة االستثمار
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نعــم يجــب علــى المؤسســة تحويــل كيانهــا القانونــي إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
او شــركة ذات الشــخص الواحــد.

هل يلزم على المؤسسات  الراغبة  بالتصحيح التعديل على كيانها القانوني؟هل يلزم على المؤسسات  الراغبة  بالتصحيح التعديل على كيانها القانوني؟

نعــم فــي حــال كانــت االســم للمؤسســة هــو االســم الشــخصي لمالكهــا ولــم يكــن اســم 
تجاريًا.

هل يتطلب حجز اسم تجاري بعد تحويل المؤسسة الى شركة؟هل يتطلب حجز اسم تجاري بعد تحويل المؤسسة الى شركة؟

ال، يتم تصحيح الكيان المراد تصحيحه فقط.

في حال تم تصحيح وضع المؤسسة إلى شركة هل يتم تعديل كافة في حال تم تصحيح وضع المؤسسة إلى شركة هل يتم تعديل كافة 

لن تتــأثر مهنة الشــــريك وبإمكانه تعديلهــا إلى مدير عــــام وتسجــيله بالســجل التجــــاري 
وعقــد التأســيس.

هل يتم تعديل المهنة الخاصة بالشريك األجنبي؟هل يتم تعديل المهنة الخاصة بالشريك األجنبي؟

نعــم، يتــم التعديــل علــى المهنــة بمــا يتوافــق مــع المهنــة المــدون بالســجل التجــاري وعقــد 
التأسيس.

في حال أصبح الشريك األجنبي هو المدير العام هل سيطالب البنك في حال أصبح الشريك األجنبي هو المدير العام هل سيطالب البنك 

فروع المؤسسة تلقائيا؟فروع المؤسسة تلقائيا؟

بتعديل المهنة؟بتعديل المهنة؟

لن يتم التعديل على رقم السجل التجاري،
أمــا الرقــم الخــاص بملــف العمــل فيتــم الغــاء الملــف الســابق للمنشــأة والحصــول علــى 

ملــف جديــد للكيــان المعــدل مــع نقــل العمالــة الســابقة عليــه.
مع االحتفاظ بنفس الرقم إذا لم يتم التعديل على الكيان القانوني.

بعد تصحيح الكيان القانوني هل سيتم تعديل رقم السجل التجاري ورقم بعد تصحيح الكيان القانوني هل سيتم تعديل رقم السجل التجاري ورقم 700700؟؟
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نعم، يمكن تسجيل مدير عام جديد على المنشأة وتسجيله بالسجل التجاري وعقد التأسيس.

هل يمكن إضافة مدير عام آخر  للمنشأة مختلف عن الشريك األجنبي؟هل يمكن إضافة مدير عام آخر  للمنشأة مختلف عن الشريك األجنبي؟

ال يوجــد رســوم علــى تعديــل بيانــات المنشــأة لــدى الجهــات الحكوميــة الالحقــة للســجل 
التجــاري.

هل هناك أي رسوم لتعديل ملفات الجهات الحكومية؟هل هناك أي رسوم لتعديل ملفات الجهات الحكومية؟

وزارة االستثمار – إصدار الترخيص االستثمار. 1
وزارة التجارة – تعديل السجل التجاري. 2
الغرفة التجارية – تجديد االشتراك. 3
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة / هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك / . 4

المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة/ الجهــة المرخصــة للنشــاط – للتحديــث علــى 
ــات المنشــأة.  ملف

ماهي الجهات الحكومية التي يلزم مراجعتها بعد الموافقة على طلب التصحيح؟ماهي الجهات الحكومية التي يلزم مراجعتها بعد الموافقة على طلب التصحيح؟

نعــم فــي حــال تعديــل الكيــان مــن مؤسســة إلــى شــركة يلــزم علــى المنشــأة ســداد 
ــة. الرســوم الخاصــة بتســجيل الشــركات ورســوم النشــر ورســوم اشــتراك الغرفــة التجاري

هل هناك رسوم على التعديل على السجل التجاري؟هل هناك رسوم على التعديل على السجل التجاري؟
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أســئـــــلة خاصــــة للتصــــحيح
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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بعد الحصول على الموافقة النهائية على طلب التصحيح من الجهات ذات العالقة.

متـــى يجـــب أن أتواصـــل مع هيــئة الزكاة والضريبة والجمارك بشــأن اإلعـــفاءمتـــى يجـــب أن أتواصـــل مع هيــئة الزكاة والضريبة والجمارك بشــأن اإلعـــفاء

سيتم البدء بمعاملة الشريك األجنبي/ المالك األجنبي ضريبيًا اعتبارا عن الفترات المالية 
الالحقة لقرار التصحيح.

متى سيتم البدء باحتساب الضريبة على االقرارات لدى هيئة الزكاة والضريبة متى سيتم البدء باحتساب الضريبة على االقرارات لدى هيئة الزكاة والضريبة 

ال يتطلب التعديل على أي إقرار سبق تقديمه أو مستحق السداد .

هــل يتطلــب تعديــل االقــرارات الزكوية/الضريبيــة المقدمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة هــل يتطلــب تعديــل االقــرارات الزكوية/الضريبيــة المقدمــة هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمارك سابقًا؟والجمارك سابقًا؟

والجمارك؟والجمارك؟

ال، وسيتم البدء بمعاملة الشريك / المالك ضريبيًا اعتبارا عن الفترات المالية الالحقة لقرار 
التصحيح.

فــي حــال أن حصــص الملكيــة مختلطــة هــل ســتقوم الهيئــة بمحاســبة الشــريك فــي حــال أن حصــص الملكيــة مختلطــة هــل ســتقوم الهيئــة بمحاســبة الشــريك 
األجنبي عن الضرائب لإلقرارات التي سبق تقديمها؟األجنبي عن الضرائب لإلقرارات التي سبق تقديمها؟

التأكد من الوفاء بكافة االلتزامات القائمة.  o
تحديث بيانات الشركاء للشركات القائمة نتيجة إدخال شريك أجنبي.   o

تسجيل جديد للشركات التي ستستحدث نتيجة تصحيح الوضع.  o
التقدم بطلب إيقاف التسجيل )حل المنشأة( )المؤسسات التي تحولت إلى شركة(.      o

)المؤسسات التي ستنقل كامل ملكيتها ألجنبي(

تحصلــت علــى قــرار نهائــي لقبــول تصحيــح الوضــع، ما هي الشــروط التــي تطلبها تحصلــت علــى قــرار نهائــي لقبــول تصحيــح الوضــع، ما هي الشــروط التــي تطلبها 
الهيئة؟الهيئة؟

الضريبي ؟الضريبي ؟
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فقط ضريبة الدخل بما فيها ضريبة االستقطاع ولن يتم االعفاء عن المستحقات الزكوية أو 
ضريبة القيمة المضافة أو اإلنتقائية.

ما هي أنواع الضرائب التي تشملها مبادرة تصحيح الوضع؟ما هي أنواع الضرائب التي تشملها مبادرة تصحيح الوضع؟

ال لن تتم المحاسبة عن ضريبة الدخل بأثر رجعي.

سعودي يمتلك مؤسسة مقاوالت ويتم تشغيل المؤسسة من قبل غير سعودي يمتلك مؤسسة مقاوالت ويتم تشغيل المؤسسة من قبل غير 

لــن يتــم التعديــل علــى رقــم الســجل التجــاري، أمــا الرقــم الخــاص بملــف العمــل فيتــم إلغــاء 
ــة  ــع نقــل العمال ــدل م ــان المع ــد للكي ــف جدي ــى مل ــف الســابق للمنشــأة والحصــول عل المل

ــي. ــان القانون ــى الكي ــل عل ــم التعدي ــم يت ــه، مــع االحتفــاظ بنفــس الرقــم إذا ل الســابقة علي

ــل رقــم الســجل التجــاري ورقــم  ــان القانونــي، هــل ســيتم تعدي ــح الكي ــل رقــم الســجل التجــاري ورقــم بعــد تصحي ــان القانونــي، هــل ســيتم تعدي ــح الكي بعــد تصحي
700700؟؟

السعودي، ويرغب المالك السعودي بتصحيح وضعه بتحويل سجله التجاريالسعودي، ويرغب المالك السعودي بتصحيح وضعه بتحويل سجله التجاري
لغير السعودي، هل سيتم محاسبة السعودي بأثر رجعي والزامة بدفع ضريبة لغير السعودي، هل سيتم محاسبة السعودي بأثر رجعي والزامة بدفع ضريبة 

الدخل على السنوات السابقة؟الدخل على السنوات السابقة؟
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أســئـــــلة خاصــــة للتصــــحيح
حول نظـــام اإلقامة المميزة
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o o
يتمتع حامل اإلقامة المميزة بالحقوق والمزايا اآلتية:

o اإلقامة في المملكة مع أسرته ويقصد باألسرة من يعولهم حامل اإلقامة المميزة من 
األزواج، واألوالد )ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة(.

o تأشيرات زيارة لألقارب، ويقصد باألقارب اآلباء واألمهات واألجداد والجدات، واألوالد 
وأوالدهم، واألخوة واألخوات وأوالدهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.

o استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
o استمرار تمتع األسرة باإلقامة المميزة بعد وفاة حاملها األساسي أو فقدانه األهلية.

o امتالك العقارات لألغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، االنتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي 

مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة ال تتجاوز )تسًعا وتسعين( سنة.
o امتالك وسائل النقل الخاصة، وأي منقوالت أخرى يسمح باقتنائها نظاًما في المملكة.
o العمل في منشآت القطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية واالنتقال بينها ويشمل 

ذلك أي من أفراد أسرته، واالعفاء من المقابل المالي للعمل في منشئات القطاع الخاص.
o حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتًيا.

o استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
مزاولة األعمال التجارية، وفًقا لنظام االستثمار األجنبي.

o يعفى حامل اإلقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للمرافقين.

ماهي المزايا التي يتمتع بها حامل اإلقامة المميزة؟ماهي المزايا التي يتمتع بها حامل اإلقامة المميزة؟

بالنسبة المتالك األعمال التجارية الخاصة، فيكون ذلك وفقًا لألحكام المنظمة لذلك في 
نظام االستثمار األجنبي.

يستطيع حامل اإلقامة المميزة العمل في منشآت القطاع الخاص و بعض القطاعات 
الحكومية واالنتقال بينها عدا المهن واألعمال المقصورة على السعوديين.

هل يستطيع حامل اإلقامة المميزة امتالك أعماله التجارية الخاصة؟ أو العمل هل يستطيع حامل اإلقامة المميزة امتالك أعماله التجارية الخاصة؟ أو العمل 
في أي نوع من الوظائف؟في أي نوع من الوظائف؟
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تمنح اإلقامة المميزة لحاملها حق االستثمار في سوق األوراق المالية في المملكة وفق 
الضوابط ذات العالقة، ونظرًا لتعدد فئات وأنواع األوراق المالية، ينصح بمراجعة موقع 

.https://cma.org.sa هيئة السوق المالية

هل تمنح اإلقامة المميزة لحامليها حق االستثمار في سوق األوراق المالية هل تمنح اإلقامة المميزة لحامليها حق االستثمار في سوق األوراق المالية 
في المملكة؟في المملكة؟

o o
هناك عدد من االختالفات، ومن أبرزها:

o ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري 
وفق نظام االستثمار األجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص االستثماري.

o يرتبط سجل المستثمر بالكيان االستثماري، بينما يكون سجل حامل اإلقامة المميزة 
مستقل.

o ال يمكن للمستثمر األجنبي مزاولة العمل في القطاع الخاص بحرية مثل المقيم المميز.
o ال يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر بينما حامل اإلقامة المميزة 

يحق له امتالك العقارات باسمه الشخصي.

هل يوجد اختالف بين اإلقامة المميزة وتأشيرة المستثمر؟هل يوجد اختالف بين اإلقامة المميزة وتأشيرة المستثمر؟

o o
يقصد بها إثبات القدرة على تلبية االلتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة 

العربية السعودية، وتختلف المعايير بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له حيث 
يتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل واالستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم 

الطلب. 

ما المقصود بالمالءة المالية؟ما المقصود بالمالءة المالية؟
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o o
هناك عدد من االختالفات، ومن أبرزها:

o تعريف بالراتب حديث ومختوم من جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا.
o كشف للحساب المصرفي مختوم من البنك.

o كشف حسابات االستثمارات مختوم من الجهة المصدرة إن وجدت.
o قوائم مالية مدققة من المحاسب القانوني إذا كان المتقدم مستثمرًا.

ماهي المستندات المطلوبة إلثبات المالءة المالية؟ماهي المستندات المطلوبة إلثبات المالءة المالية؟

o o
o يتم ربط سجل االبن بسجل حامل اإلقامة المميزة حتى عمر 25 سنة مالم يكن موظفًا.

o يتم ربط سجل االبنة بسجل حامل اإلقامة المميزة مالم تكن متزوجة أو موظفة.

ماهي اآللية المتعبة ألبناء المقيم المميز ممن هم فوقماهي اآللية المتعبة ألبناء المقيم المميز ممن هم فوق2121 سنة؟ سنة؟
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