
القطاعالخدمة أو المنتج

التّأمين العاّم والصحّيالتأمين على المواقع خارج المملكة– التأمين الهندسي 

التّأمين العاّم والصحّيالتأمين على الحياة

التّأمين العاّم والصحّيالتأمين على الممتلكات الواقعة خارج المملكة

التّعليمالتعليم الحكومي

التّعليمالمواطنون المستفيدون من خدمات التعليم األهلي الخاص

التّوريدات أو الحاالت األخرىاستبدال السلع المؤمن عليها بموجب بوليصة التأمين

التّوريدات أو الحاالت األخرىاستالم مدفوعات من اتفاقية إعادة التأمين

التّوريدات أو الحاالت األخرىإجراء التصليحات أو الخدمات األخرى بصفة المورد الرئيسي بالنيابة عن المؤمن له بموجب البوليصة

التّوريدات أو الحاالت األخرىبيع السلع نيابة عن حامل البوليصة أو باسمه

التّوريدات أو الحاالت األخرىسداد المطالبات النقدية للمؤمن له بموجب بوليصة التأمين

الخدمات الحكوميّةالتوريدات التي تتم بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة

الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية وليست بغرض ممارسة النشاط االقتصادي مثل تجديد 

جواز السفر، ورخصة القيادة، وغيرها

الخدمات الحكوميّة

الخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس التي يتم التمتع بها واالستفادة منها خارج دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

الخدمات الحكوميّة

مرتبات – النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل 

الموظفين التابعين لرب العمل

الخدمات الحكوميّة

الخدمات الحكوميّةتصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الخدمات الماليّةالفائدة أو رسوم اإلقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري

الفائدة أو رسوم اإلقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال اإلقراض بما في ذلك 

بطاقات االئتمان

الخدمات الماليّة

الخدمات الماليّةالمنتجات المالية القائمة على هوامش الربح

الخدمات الماليّةإصدار أو نقل سندات الدين واألوراق المالية

الخدمات الماليّةتشغيل الحسابات الجارية واإليداع والتوفير

الخدمات الماليّةخدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة

الذّهب والفّضة والبالتين لالستثماروقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية% 99إذا كان مستوى نقائها ال يقل عن 

الّرعاية الصحيّةالرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة

الّرعاية الصحيّةالمواطنون المستفيدون من الخدمات الصحية الخاصة

الّرعاية الصحيّةقائمة األدوية والسلع الطبية المؤهلة

العقارتأجير العقار السكني

العقار لاير1,000,000ال يزيد سعر الّشراء عن مليون – شراء المسكن األول للمواطن 

النّقلالنقل الدولي

النّقلخدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل

– قطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك وخدمات الصيانة واإلصالح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة 

وذلك بشروط خاصة

النّقل

النّقلذات مواصفات خاصة- سواء كانت مركبة أو سفينة أو طائرة-وسائل النقل الدولي المؤهلة 

تأمينات الحماية واالّدخارلألفراد– تأمين الحماية 

تأمينات الحماية واالّدخارلألفراد– تأمين الحماية مع االدخار 

تأمينات الحماية واالّدخارللمجموعات– تأمين الحماية مع االدخار 

تأمينات الحماية واالّدخارلألفراد– تأمين الحماية واالدخار األخرى 

تأمينات الحماية واالّدخارللمجموعات– تأمين الحماية واالدخار األخرى 

تأمينات الحماية واالّدخارتأمين الحماية، للمجموعات


