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 املكد١َ
احلّد هلل، وافهالةة وافًالةم ظالذ رشالقفف ومهالىٍٚه، نّالد  الـ ظٌالد اهلل وهفالف و ال ٌف،  

 :و ًد

ادهٚرف اإلشةمٜٔ اشتجٚ ٜ فتىًِٚت ورؽٌٚت ادًِّغ يف االفتالزام ٕنٖت افٌْقك وؾَد 

 ٖحُٚم افؼيًٜ اإلشةمٜٔ  ٚظتٌٚرهٚ ادهدر ادْيؿ فنئقهنؿ يف دٕٔٚهؿ يف ادًٚمةت ادكؾٜٔ 

اإلشةمٜٔ وادتتٌع حلرـتٓٚ يًالتىٔع نن ير الد  ًالٓقفٜ  ادهٚرفوهخرهتؿ،  وادراؿٛ فتٚريخ 

رؽؿ ظّرهٚ افَهر،  وجتر تٓٚ اد دودة،   ادهٚرفافذي حََتف تِؽ افّْق وافتىقر وافْجٚح 

 .وؽر ذفؽ مـ افهًٚبمـ ؿٌؾ افٌْقك افر قيٜ وادٗشًٚت ادْٚطرة افنديدة وادْٚؾًٜ 

اإلشالةمٜٔ  ادهالٚرفوميٚهر مٚ ذـرٕٚه مـ ٕجالٚح فِّهالٚرف اإلشالةمٜٔ يتّيفالؾ يف ظالدد 

 لوؽر اإلشةمٜٔ،  وـذا ظدد افٌْقك افر قيٜ افتوؾروظٓٚ ادْتؼة يف مًيؿ افدول اإلشةمٜٔ 

حتقفٝ إػ افْيٚم ادكيف اإلشةمل،  واوىرار ـيفر مـ افٌْقك افر قيٜ افًتَٜٔ إػ ؾتح مْٚؾذ 

وؿْٚظالالٜ افُيفالالريـ  ادهالالٚرف اإلشالالةمٜٔفًِّالالؾ ادكالاليف اإلشالالةمل مالالـ خةالالالٚ،  وفالالقال ن الالر 

 . جدوى مٚ تَدمف مٚ إتؼت هذا االٕتنٚر

ٝ ادهٚرف اإلشالةمٜٔ خىالقات راةًالٜ،  وشالًٝ شالًٔٚ حيفٔيفالٚ يف اظالتتد ندوات خى   ؿدو

مٚفٜٔ مًتَٚة مـ مدوٕٚت افٍَف،  وتىقير ندوات تَِٔديٜ،  وتَْٔ ٓٚ،  وترصٔدهٚ،   ت يتْٚشٛ 

وافَقاظد افؼظٜٔ،  حتَؼ افر  ٜٔ احلةل الالٚ،  يف نٚوفالٜ فتقطٔالػ افٍَالف اإلشالةمل يف  الٚل 

فٔالالٜ،  وإحٔٚةالالف،  وإخرانالالف مالالـ  الالقرتف افتَِٔديالالٜ،  إػ  الالٚل احلٔالالٚة احلالالٚ ة ادًالالٚمةت ادٚ

 .الذه ادهٚرف اإلشةمٜٔمـ خةل االٔئٚت افؼظٜٔ وذفؽ  افقاشًٜ، 

وؽر خٚف نن تِؽ االٔئٚت افؼظٜٔ ن ٌ ٝ راؾالدا مٓالت فتًٍٔالؾ ؾَالف ادًالٚمةت يف افؼاليًٜ 

دوات مٚفٔالٜ إشالةمٜٔ حتَالؼ افر  ٔالٜ ادؼالالوظٜ،  اإلشالةمٜٔ،  وتقطٍٔالف افتقطٔالػ الميفالؾ إلأالٚد ن

ٕتٔجٜ دراشٚت مقشًٜ،   الذه االٔئٚت،  اجلتظٜٔ وافٍتٚوىواالشتيفتر احلةل،  ؾيٓرت افَرارات،  

افتهالالقر افتالالٚم  وانتٓالالٚد عالالٚظل،  مالالـ ؾَٓالالٚ، متّرشالالغ،  ودتهالالغ اؿتهالالٚديغ،  مٌْالالل ظالالذ

 .الٚ ن إخةل  ٚفتهقر افه ٔحقطػ ؾٔٓٚ،  دوت،  ون ًٚد افٌٔئٜ افتل شٚتفِّْتج
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ٕ ـ ٕرى الزمٜ ادٚفٜٔ افتل ئًنالٓٚ افًالٚا افٔالقم،  وـٔالػ نن ادكالؾٜٔ اإلشالةمٜٔ ن ٌتالٝ 

ونقدهٚ وظدم وؿقظٓٚ ؾٔٓٚ،  وهذا ال صؽ يقوح  جة، نن حؾ منٚـؾ افًٚا نعالع يُّالـ 

 .نؾ واآلنؾيف افؼيًٜ ادْزفٜ مـ ظْد اهلل افتل نٚ،ت فت َٔؼ مهٚفح افًٌٚد يف افًٚ

 ٝظؼيـ ظٚمٚ نوو نـيفر مـ رشـٜ افران ل ادكؾٔالٜ فةشتيفّالالٚر ؿٌؾ  ٝحْٔت نٕنئو

ؼـٜ يف ظَد تٖشًٔٓٚ ظذ نن تتالالؿ عٔالالالالع افاتٍؼ مٗشًق ،  ؾَد  ٍِظ واوح رصيح ٚمٌتٌٚه

وفت َٔالؼ هالذا افٌالرض نٕنالٖت  الت ال يتًالٚرض مالع نحُالٚم افؼاليًٜ اإلشالةمٜٔ،   ٚمًٚمةهت

وتالؿ يف اجلًّٔالٜ افًّقمٔالٜ احلٚديالٜ وشّٝ نظوالٚ،هٚ،  فًٚمٜ فِؼـٜ االٔئٜ افؼظٜٔ اجلًّٜٔ ا

هال اظتّالالٚد الة ٜ االٔئٜ افؼظٔالٜ افتل نالالٚ، ؾٔٓالٚ افْالص ظِالك 72/11/1114ظؼة  تٚريخ 

نن االٔئالالٜ افؼظٜٔ هتدف إػ افت َؼ مـ امتيفٚل نحُٚم افؼيًٜ اإلشةمٔالالٜ ادىٓالالرة يف عٔالالع 

الةت افؼـٜ،  وافْهح وافتقنٔف الٚ  ت حيَؼ مَٚ د افؼال  احلْٔالػ،  ـالت  ْٔالٝ تِالؽ مًٚمال

ونن ؿالرارات  افةة ٜ نن عٔع مًٚمةت افؼـٜ ختوالع دقاؾَالٜ االٔئالٜ افؼالظٜٔ ومراؿٌتٓالالالالٚ، 

 .االٔئٜ مِزمٜ فِؼـٜ

وافتالالالٚريخ (  712) وؿالالالد ووالالالح ؿالالالرار االٔئالالالٜ افؼالالالظٜٔ دكالالالف افران الالالل ذي افالالالرؿؿ 

 : هال افًٔٚشٜ افؼظٜٔ فِّكف،  حٔٞ نٚ، ؾٔف 4/2/1114

تِتزم رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ ًٍٕٓٚ مْالذ إٕنالٚةٓٚ تىٌٔالؼ نحُالٚم افؼال  »

وفت َٔؼ ذفؽ نٕنٖت هٔئٜ رشظٜٔ يًتّالد . ادىٓر ومراظٚة مَٚ د افتؼيع يف عٔع مًٚمةهتٚ

َِٜ ظـ عٔالع إدارات افؼالـٜ،  وختوالع تُقيْٓٚ وتَر الة تٓٚ مـ اجلًّٜٔ افًٚمٜ،  وهل مًت

وهذا االفتزام يًتز نهؿ مًٚير اجلقدة افتل حترص . عٔع تًٚمةت افؼـٜ دقاؾَتٓٚ ومراؿٌتٓٚ

ؾًالذ افَٔالٚدات وافًالٚمِغ  ٚفؼالـٜ . ظِٔٓٚ افؼالـٜ يف مْتجٚهتالٚ وخالدمٚهتٚ ادَدمالٜ فًّةةٓالٚ

- :ؿراراهتٚ مـ خةلاالفتزام هبذه افًٔٚشٜ وؾؼ مٚ ورد يف ٕيٚم افؼـٜ و
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 .مـ ظَد افتٖشٔس وافْيٚم الشٚيس فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر( 12)ادٚدة -1

هالال  ٕ٘نالٚ، االٔئالٜ افؼالظٜٔ 11/7/1144يف ( 1)ؿرار  ِس اإلدارة يف نًِالتف رؿالؿ  -7

و ٔٚن مّٓتٓٚ وتًّٜٔ نظوٚةٓٚ وافذي تؿ ظروف ظذ اجلًّٜٔ افتٖشًٜٔٔ فِؼـٜ يف انتتظٓالٚ 

 .هال2/7/1144 تٚريخ 

( 44)ادذـرة افتًٍريٜ لؽراض رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ افهٚدرة  َرار االٔئٜ رؿالؿ  -7

 هال 1/14/1111يف 

- :ويَتيض تىٌٔؼ ذفؽ مٚ يع

 .ؿرارات االٔئٜ افؼظٜٔ مِزمٜ جلّٔع ننٓزة افؼـٜ وإداراهتٚ :أوال

 .افتٍْٔذيٜ ظذ دتِػ مًتقيٚهتٚ تىٌٔؼ ؿرارات االٔئٜ افؼظٜٔ مًٗوفٜٔ اإلدارات :ثاىوا

 .ال يَدم ني مْتٟ نو خدمٜ إال  ًد إؿراره مـ االٔئٜ افؼظٜٔ :ثالثا

 .ال أقز اإلؿدام ظذ إنرا، دٚفػ لي ؿرار مـ ؿرارات االٔئٜ افؼظٜٔ مىَِٚ: رابعا

اإلؿدام ظذ دٚفٍالٜ ني ؿالرار مالـ ؿالرارات االٔئالٜ افؼالظٜٔ  الٖي صالُؾ،  نو دٚفٍالٜ  :خامسا

إنرا، رشظل ؿٚةؿ،  نو تَديؿ مْتٟ نو خدمٜ دون إنٚزة ذفؽ مـ االٔئ5ٜ ـؾ مالـ ذفالؽ يًتالز 

 .دٚفٍٜ تًتقنٛ اجلزا، يف حؼ مرتٌُٓٚ

 ، ؿٔٚم االٔئالٜ  ّراؿٌالٜ نظالتل افؼالـٜ مالـ افْٚحٔالٜ افؼالظٜٔ ومتٚ ًالٜ تٍْٔالذ ؿراراهتالٚ :سادسا

ومالـ تالراه االٔئالٜ يالـ يهالِح الالذه  ويٌٚرش ذفؽ نٓٚز إدارة افرؿٚ الٜ افؼالظٜٔ ادالرتٌط  ٚالٔئالٜ، 

 .ادّٜٓ

افًّؾ ظذ تىقير افهٔغ وافًَقد  ت يتٍؼ مع ؿقاظالد افؼاليًٜ وحيَالؼ مَٚ الدهٚ،   :سابعا

 .وذفؽ يف مًٚمةت افؼـٜ اد ِٜٔ وافدوفٜٔ

 .ٕؼ افقظل اإلشةمل يف الظتل ادكؾٜٔ واالشتيفتريٜ  ٚفقشٚةؾ ادْٚشٌٜ :ثامنا
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ٔالالٚر افًالٚمِغ يف افؼالـٜ الشالالٔت افَٔالٚدات يالـ فديالالف افرؽٌالٜ يف تقنالالف افًْٚيالٜ  ٚخت :تاسععا

افؼالالـٜ واالشالالتًداد فتٍْٔالالذ هالالذه افًٔٚشالالٜ،  واالهالالتتم ادًالالتّر  ٚفتالالدريٛ افؼالالظل دًْالالق  

 .افؼـٜ

افًّؾ  ت يوّـ شةمٜ تىٌٔؼ افَرارات افؼظٜٔ ويًٓؾ افرؿٚ ٜ ظِٔٓٚ مـ خةل  :عارشا

مـ ن رزهٚ دفٔؾ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ، ودفٔؾ افوقا ط افؼالظٜٔ لٕنالىٜ إ دار الدفٜ ادْٚشٌٜ،  و

 .«افؼـٜ وإنرا،ات افًّؾ هبٚ

ظالالالالدد ؿالالالالالرارات االٔئالالالالٜ افؼظٔالالالالالٜ مْالالالذ ٕنٖهتالالالالٚ إػ تالالالٚريخ  - ٍوالالالالؾ اهلل-وؿالالالد  ِالالالالغ

ؿرارًا ننٚزت ؾٔٓٚ االٔئٜ ظددًا مـ افًَقد واالتٍٚؿٔٚت وافالْتذج،  ( 441)هال 71/17/1174

ِٜ مـ ادِ قطٚت افؼظٜٔ،  وننٚ ٝ ظـ ظالدد مالـ االشتًٍالٚرات ادقنٓالٜ مالـ وظٚجلٝ ع

 .إدارات افؼـٜ

يًُالس حر الٚ ـٌالرا فالدى رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف تىٌٔالؼ وـؾ مٚ تَدم 

ظذ ترشالٔخ صالًٚر افًّالؾ اإلشالةمل افهال ٔح ظالذ  ٚادكؾٜٔ اإلشةمٜٔ احلَٜ،  ويٗـد دنهب

 .ػٕ ق شِٔؿ  ٘ذن اهلل تًٚ

وين ادجّقظٜ افؼظٜٔ  ّكالف افران الل نن تَالدم ؿالرارات االٔئالٜ افؼالظٜٔ يف ـتالٚب 

يوالالّٓٚ  الالغ دؾتٔالالف،  رنالالٚ، االشالالتٍٚدة مْٓالالٚ يف تىٌٔالالؼ رش  اهلل يف ادًالالٚمةت ادٚفٔالالٜ،  هتالالد ٚ 

 .ادجّقظٜ افؼظٜٔ إػ نهؾ افًِؿ وافٌٚحيفغ وظّة، ادكف،  وإػ ـؾ مـ يْتٍع هبٚ

ـالت ًٕالٖفف نن  الديْٚ إػ ػ نن خيِص افْٔٚت،  ونن يُقن ذفؽ ا تٌٚ، ونٓالف،  ًٖل اهلل تًٕٚ

 .افًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفح،  إٕف شّٔع  ٔٛ

 .وظذ هفف و  ٌف وشِؿ و ذ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ نّد، 

 اهعاَ هوٌجٌوعة اهشرعية املدير

 اهشرعيةاهليئة  عطو وأًني

 صاحل بٔ عبد اهلل  ايًشٝدإ.د
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 يف ببلهيئة الشرعية والمجمىعة الشرعيةالتعر
 في مصرف الراجحي

 :اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ أٚاًل

اتٍؼ مٗشًق رشـٜ افران ل ادكؾٔالٜ فةشتيفّالالٚر يف ظَد تٖشًٔٓٚ ظذ نن تتالالؿ عٔالالالالع 

ون ٌٝ هذا افًَد فدى ـٚتٛ  ،مًٚمةت افؼـٜ  ت ال يتًٚرض مع نحُٚم افؼيًٜ اإلشةمٜٔ

 711و الالالدر ؿالالرار  ِالالالس افالالالقزرا،  رؿالالالالؿ  ،هالالال6/4/1141ض  تٚريالالالخ افًالالدل يف افريالالالالالٚ

هالالالال 7/11/1142وتالالالٚريخ  14/هالالالال وادرشالالالقم ادُِالالالالل رؿالالالؿ م76/14/1142وتالالٚريخ 

هالالال 1/1/1144وتالالٚريخ  7143ـالالت  الالدر افَالالرار افالالقزاري  الالرؿؿ  ، ٚفسخٔالالالص فِؼـالالالالالٜ

 .ديٜ شتيفّالٚر رشـالٜ مًٚمهالٜ شًق ٘ظةن رشـالٜ افران الل ادكؾٔالٜ فة

وإنالالالٚزة  ،وؿد واؾَٝ اجلًّٜٔ افًٚمٜ فِؼـٜ ظذ إٕنٚ، االٔئٜ افؼظٜٔ وتًّٜٔ نظوالٚةٓٚ

ًٚ ظالذ اإلدارة افتٍْٔذيالالٜ فؼالـٜ افران الالل ادكالؾٜٔ فةشالالتيفتر  ،مالْٟٓ ظِّٓالالٚ  –ؾٖ الٌح فزامالال

متَٔالدة يف  ،نن تًًك فت َٔؼ الؽراض افتل مـ ننِٓالٚ نٕنالئٝ افؼالـٜ - جّٔالع مًتقيٚهتٚ

 .ًًالل  ٚالفتزام  ٖحُٚم  افؼيًٜ اإلشةمٜٔ يف عٔع مًٚمةهتٚ هذا اف

هال مالـ 2/7/1144وؿد تؿ اظتتد تُقيـ االٔئٜ افؼظٜٔ يف اجلًّٜٔ افتٖشًٜٔٔ فِؼـٜ يف 

 :شتالالٜ مـ افًِت، الؾٚوؾ هؿ ـؾ مـ

 .رةًًٔٚ ..................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِرةٔس...............  افنٔخ  ٚفح  ـ ظٌدافرمحـ احلهغ : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ...........................  افنٔخ مهىٍك  ـ نمحد افزرؿٚ : ٚحٛ افٍؤِٜ/7

 .ظوقاً ......................  افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافرمحـ افًٌٚم : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً ...........................  افنٔخ ظٌداهلل  ـ شِٔتن ادْٔع : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً ............................  يقشػ افَروٚوي .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6
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هالال تالؿ اظالتتد إظالٚدة تُالقيـ 72/11/1114ة  تٚريخ ويف اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ احلٚديٜ ظؼ

 :ـاالٔئٜ افؼظٜٔ فِدورة افيفٕٜٚٔ مـ ـؾ م

 .رةًًٔٚ ..................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِرةٔس.....................  افنٔخ ظٌداهلل  ـ شِٔتن ادْٔع : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ........................... افنٔخ مهىٍك  ـ نمحد افزرؿٚ : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً ....................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافرمحـ افًٌٚم :فٍؤِٜ ٚحٛ ا/ 1

 .ظوقاً ..................... ظٌداهلل  ـ ظٌداهلل افزايد .د .افنٔخ  ن  : ٚحٛ افٍؤِٜ/1

 .ظوقاً .................... ادٌٚرـلنمحد  ـ ظع شر  .د .افنٔخ  ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6

 .ظوقاً .....................   ٚفح  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .فنٔخ  دا : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 2

ًٚ فِٓٔئٜ ......  ظٌدافرمحـ  ـ  ٚفح الضرم .افنٔخ  د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 3  ظوقًا ونمْٔ

ـت تؿ يف اجلًّٔالالالٜ ًٍٕٓالٚ اظتّالالٚد الة ٜ االٔئٜ افؼظٔالٜ افتل نالالٚ، ؾٔٓالٚ افْالص ظِالالك نن 

ػ افت َؼ مـ امتيفٚل نحُالٚم افؼاليًٜ اإلشةمٔالالالٜ ادىٓالالالرة يف عٔالالالع االٔئالالٜ افؼظٜٔ هتدف إ

 .وافْهح وافتقنٔف الٚ  ت حيَؼ مَٚ د افؼ  احلْٔػ  ،مًٚمالالةت افؼـٜ

افةة ٜ نن عٔع مًٚمةت افؼـٜ ختوع دقاؾَٜ االٔئٜ افؼظٜٔ ومراؿٌتٓالالالالٚ تِؽ ـت  ْٔٝ 

 .ونن ؿرارات االٔئٜ مِزمٜ فِؼـٜ 

هال اظتذر افنٔخ 1177 ؿ يف ظٚم  ،هال تقيف افنٔخ مهىٍك افزرؿٚ رمحف اهلل1174ظٚم ويف 

 . ٚفح  ـ محٔد فيروؾف افًِّٜٔ 

هال تؿ تًٔٔالـ نظوٚ، ندد هالؿ 1/17/1177ويف اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ افرا ًٜ ظؼة  تٚريخ 

 :ـؾ مـ

 .ظوقاً ...... ................نمحد  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .د .افنٔخ ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً ......................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ نّد  ـ خْغ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً .........................افنٔخ إ راهٔؿ  ـ ظٌداهلل اجلر ق  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7
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واظتالذر  افنالٔخ  ، افنالٔخ ظٌالداهلل  الـ ظٌالدافرمحـ افًٌالٚم هالال تالقيف 1177ويف ظٚم 

 . ـ ظٌداهلل افزايدظٌداهلل  

هال تؿ اظالتتد إظالٚدة تُالقيـ 73/17/1177ويف اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ اخلٚمًٜ ظؼة  تٚريخ 

 :االٔئٜ افؼظٜٔ فِدورة افيفٚفيفٜ مـ ـؾ مـ

 فِٓٔئٜ رةًًٔٚ ............... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِرةٔس...................... ن ادْٔعافنٔخ ظٌداهلل  ـ شِٔت : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ...................  نمحد  ـ ظع شر ادٌٚرـل .د .افنٔخ  ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً ......................  نمحد  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .د .افنٔخ ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً .........................  افنٔخ ظٌداهلل  ـ نّد  ـ خْغ : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً ........................  افنٔخ إ راهٔؿ  ـ ظٌداهلل اجلر ق  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6

ًٚ فِٓٔئٜ.......ظٌدافرمحـ  ـ  ٚفح الضرم .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 2  .ظوقًا ونمْٔ

 .ظٌداهلل  ـ شِٔتن ادْٔعهال اظتذر ؾؤِٜ افنٔخ 1172ويف ظٚم 

يف اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ افًٚديٜ افيفٚمْالٜ ظؼالة واجلًّٔالٜ افًٚمالٜ ؽالر افًٚديالٜ افًٚدشالٜ يالقم و

هال تؿ إظالٚدة تُالقيـ االٔئالٜ افؼالظٜٔ دكالف افران الل فِالدورة 1/7/1172افًٌٝ  تٚريخ 

 :افرا ًٜ مـ ـؾ مـ

 .فِٓٔئٜ رةًًٔٚ ............. افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1 

ًٚ فِرةٔس.............. نمحد  ـ ظع شر ادٌٚرـل .د .افنٔخ  ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ......................  نمحد  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .د .افنٔخ ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً .......................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ نّد  ـ خْغ : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً ........................ افنٔخ إ راهٔؿ  ـ ظٌداهلل اجلر ق  :فٍؤِٜ ٚحٛ ا/ 1

ًٚ فِٓٔئٜ.......ظٌدافرمحـ  ـ  ٚفح الضرم .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6  .ظوقًا ونمْٔ
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وؾوالِٜٔ  ،ؾوالِٜٔ افنالٔخ إ الراهٔؿ  الـ ظٌالداهلل اجلر الق هال اظتالذر ـالؾ مالـ 1173ويف ظٚم 

 .ح الضرم ظٌدافرمحـ  ـ  ٚف افدـتقر افنٔخ 

نالدد تالؿ إوالٚؾٜ نظوالٚ،  هالال17/7/1173ظؼة  تالٚريخ  افتٚشًٜيف اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ و

  :ـؾ مـ فِٓٔئٜ افؼظٜٔ فٔهٌح نظوٚ، االٔئٜ افؼظٜٔ

 .فِٓٔئٜ رةًًٔٚ ............... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِرةٔس.............   شر ادٌٚرـلنمحد  ـ ظع .د .افنٔخ  ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ...................... نمحد  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .د .افنٔخ ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً ......................... افنٔخ ظٌداهلل  ـ نّد  ـ خْغ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً .................. .... يقشػ  ـ نّد افٌٍٔص .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِٓٔئٜ......... ٚفح  ـ ظٌداهلل افِ ٔدان  .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6  .ظوقًا ونمْٔ

تالؿ إظالٚدة تُالقيـ  هالال  73/7/1174 تالٚريخ  احلٚديالٜ و افًؼاليـيف اجلًّٜٔ افًّقمٔالٜ و

هالؿ ـالؾ و ،وهالل االٔئالٜ احلٚفٔالٜ فِّكالف ،االٔئٜ افؼظٜٔ دكف افران ل فِدورة اخلٚمًالٜ

 :مـ

 .فِٓٔئٜ رةًًٔٚ ............... افنٔخ ظٌداهلل  ـ ظٌدافًزيز  ـ ظَٔؾ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِرةٔس....................افنٔخ ظٌداهلل  ـ نّد  ـ خْغ  : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7  .ٕٚةٌ

 .ظوقاً ......................  نمحد  ـ ظٌداهلل  ـ محٔد .د .افنٔخ ن : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 7

 .ظوقاً .......................يقشػ  ـ نّد افٌٍٔص .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

 .ظوقاً .......................  ظٌداهلل  ـ ٕٚرص افًِّل .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 1

ًٚ فِٓٔئٜ......... ٚفح  ـ ظٌداهلل افِ ٔدان  .افنٔخ د : ٚحٛ افٍؤِٜ/ 6  .ظوقًا ونمْٔ

ظالالالالدد ؿالالالالالرارات االٔئالالالالٜ افؼظٔالالالالالٜ مْالالالذ ٕنٖهتالالالالٚ إػ تالالالٚريخ  - ٍوالالالالؾ اهلل-وؿالالالد  ِالالالالغ

 ،ؿرارًا ننٚزت ؾٔٓٚ االٔئٜ ظددًا مـ افًَقد واالتٍٚؿٔٚت وافالْتذج (441)هال 71/17/1174

وننٚ ٝ ظالـ ظالدد مالـ االشتًٍالٚرات ادقنٓالٜ مالـ  ،افؼظٜٔوظٚجلٝ عِٜ مـ ادِ قطٚت 

 .إدارات افؼـٜ
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 :َصسف ايسادشٞ اجملُٛع١ ايػسع١ٝ يف :ثاًْٝا

، وتتُالالقن مكالالف افران الالل يفاإلداريالالٜ ادجّقظالالٚت  ىحالالدإتًتالالز ادجّقظالالٜ افؼالالظٜٔ 

 :ادجّقظٜ افؼظٜٔ مـ

 . نمٕٜٚ االٔئٜ افؼظٜٔ-1

 . إدارة افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ-7

ـِٓٚ حتَؼ هالدف  ،وتَقم هذه اإلدارات  ٖظتل متًًِِٜ ومتداخِٜ يُّؾ  ًوٓٚ افًٌض

اإلشالةمل افراةالد  ادكفيف نن يُقن  ادكفشساتٔجٜٔ احتَٔؼ  ادجّقظٜ وهق اإلشٓٚم يف

 تٍْٔذ مًالٚمةت مكالؾٜٔ  ادكفمـ خةل دظؿ اخلىط وافًٔٚشٚت افةزمٜ فت َٔؼ افتزام 

 .تتٍؼ مع نحُٚم افؼيًٜ اإلشةمٜٔ

 : املٗاّ ايس٥ٝط١ٝ يًُذُٛع١ ايػسع١ٝ

االٔئٜ افؼالظٜٔ إل الدار مالٚ  ونٕنىتف وجتٓٔزهٚ فًِرض ظذ ادكفدراشٜ مًٚمةت  (1

 .يِزم  نٖهنٚ

 .افداخِٜٔ واخلٚرنٜٔ ادكفمراؿٌٜ تىٌٔؼ ؿرارات االٔئٜ افؼظٜٔ يف عٔع نظتل  (7

 .تىقير افهٔغ وافًَقد وادْتجٚت يف وق، نحُٚم افؼيًٜ اإلشةمٜٔ (7

 .ادكف وخٚرنف  ٞ افقظل  ٚالؿتهٚد اإلشةمل داخؾ (1

 .افؼظٜٔ  تهٚالت افةزمٜ فتٍْٔذ مٓٚم ادجّقظٜتىقير ادًِقمٚت واال (1

 :ويُّـ افتًريػ  ٘دارات ادجّقظٜ افؼظٜٔ ـت يع

 :أًاُة اهليئة اهشرعية

ومـ  ،مالالـ ادًتنٚريـ افؼظٔغ اً وتوؿ ظدد ،وهل نٓٚز حتوري لظتل االٔئٜ افؼظٜٔ

 :مٚ يع  نظتل نمٕٜٚ االٔئٜ افؼظٜٔن رز 

 وافتٖـالد مالـ اشالتٍٔٚةٓٚ فِّتىٌِالٚت افةزمالٜ ،رؾقظٜ فِٓٔئٜ افؼالظٜٔؾ ص الظتل اد (1

   .فِدراشٜ وافًرض ظذ االٔئٜ
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اشتٍٔٚ، مٚ تىٌِف االٔئٜ افؼظٜٔ يف ادقوقظٚت نؾ افًرض مـ إيوٚحٚت ومًِقمٚت  (7

  .و ٕٔٚٚت

وجتٓٔالز مالذـرات افًالرض  ،دراشٜ الظتل واالشتًٍٚرات ادرؾقظالٜ فِٓٔئالٜ افؼالظٜٔ (7

   . زمٜ إلدرانٓٚ ظذ ندول نظتل االٔئٜافة

دراشٜ افهٔغ والدوات وادْتجٚت االشتيفتريٜ وافتّقئِٜ اجلديدة، وجتٓٔز مالذـرات  (1

   . افًرض افةزمٜ إلدرانٓٚ ظذ ندول نظتل االٔئٜ

تهالالْٔػ وتقزيالالع الظالالتل اجلالالٚهزة فًِالالرض حًالالٛ الوفقيالالٚت ظالالذ نالالدول نظالالتل  (1

   .  ئٜ افؼظٜٔاالنتت  افدوري فِٓٔ

وافًّؾ ظذ هتٔئالٜ  ٔئالٜ مةةّالٜ إلؿٚمالٜ وإٕجالٚح  ،ادنٚرـٜ يف انتتظٚت االٔئٜ افؼظٜٔ (6

  .انتتظٚهتٚ

وؾٓرشالٜ وتًالٓٔؾ  وتهالًٍْٔٚ  وافًْٚيٜ هبٚ حٍيًٚ  ،حترير نٚ  انتتظٚت االٔئٜ افؼظٜٔ (2

 .االشتٍٚدة مْٓٚ

نٔٓالالٚت االٔئالالٜ ظْالالد دراشالالتٓٚ إظالالداد مًالالقدات ؿالالرارات االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ وؾَالالٚ فتق (3

   .فِّقوقظٚت

إظداد تٌٌِٔٚت افَرارات وؽرهٚ يٚ يهدر ظـ االٔئٜ افؼظٜٔ  ٌرض تقنٔٓف إػ إدارة  (4

   .ادكف

 ادكالالفاإلنٚ الالٜ ظالالذ الشالالئِٜ واالشتًٍالالٚرات افنالالٍقيٜ وافت ريريالالٜ مالالـ ظّالالة،  (14

 .ومقطٍٔف يف وق، افَرارات افًٚ َٜ

 :إدارة اهرقابة اهشرعية

يًْالك  ،هالال71/11/1111 ّقنالٛ ؿالرار  ِالس اإلدارة  تالٚريخ ؤه وهل نٓٚز تالؿ إٕنالٚ

 ٚفتٖـد مـ مدى مىٚ َٜ نظتل ادٗشًٜ ادٚفٜٔ اإلشةمٜٔ لحُٚم افؼيًالالالٜ اإلشةمٜٔ حًٛ 

  .فِّكفافٍتٚوى افهٚدرة وافَرارات ادًتّدة مـ االٔئٜ افؼظٜٔ 
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لوظوفوعة معن حوعث افْٚحٔالٜ افٍْٔالٜ ومالـ افْٚحٔالٜ ا ويرتٌالط هذا اجلٓٚز  ٚالٔئٜ افؼظٜٔ مالـ

 .التعوني واإلعفاء

وتوالالؿ إدارة افرؿٚ الالٜ افؼظٔالالالالٜ ظالالددًا مالالـ ادراؿٌٔالالالالالـ افؼالالظٔغ اد تهالالغ  ٚفؼيًالالالٜ 

 .واالؿتهالالٚد واد ٚشٌٜ 

وتًتّد إدارة افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ يف تٍْٔذ الظتل ادقـِالٜ الالٚ ظالذ افَٔالٚم  ٚفزيالٚرات ادٔدإٔالٜ 

واتٌالٚ  ظالدد مالـ  ،وؾروظف  ٚشت دام  ّقظالٜ مالـ نوراا افًّالؾ وافالْتذج ادكفدارات إل

 .اإلنرا،ات ادًتّالدة واد ددة افتل تتقاؾؼ مع افوقا ط افؼظٜٔ ون قل ادرانًٜ 

 ادكالف ـت تًتّد إدارة افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ ظذ نشِالقب افرؿٚ ٜ اآلفٔالالٜ ظذ ظدد مـ نٕنىالٜ

 .ادٖٓٔة فذفؽ 

  ً د إدارة افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ تَٚرير دوريٜ ظـ ٕتٚةٟ نظتالٚ ونهالؿ ادِ قطالٚت خالةل ؾالسة وت

 .افؼظٜٔ متٓٔدًا فًروٓٚ ظذ االٔئٜ  ،لمغ االٔئٜ افؼظٜٔادرانًالالٜ وترؾع تِؽ افتَٚرير 

 :ويُّـ إ راز نهؿ مٓٚم إدارة افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ ؾٔت يع

 الٚز مالـ  ادكفافًّؾ  ف يف  دمٜ نو ظَد نٚر  افت َؼ مـ نن ني ٕنٚط نو مْتٟ نو خ (1

 .االٔئٜ افؼظٜٔ

مرانًالالٜ افالالْتذج وافًَالالقد واالتٍٚؿٔالالٚت ؿٌالالؾ اشالالت دامٓٚ، ومرانًالالٜ إنالالرا،ات تٍْٔالالذ  (7

 .افًِّٔٚت ؿٌؾ تٍْٔذهٚ، فِتٖـد مـ مىٚ َتٓٚ فَِرارات افهٚدرة  نٖهنٚ

ورشـٚتف افتٚ ًٜ تِتزم تٍْٔالذ وإداراتف افداخِٜٔ واخلٚرنٜٔ  ادكفافتٖـد مـ نن ؾرو   (7

ًٚ فِْتذج وافًَالقد واالتٍٚؿٔالٚت وإنالرا،ات افًّالؾ ادجالٚزة مالـ االٔئالٜ  افَرارات افؼظٜٔ ضٌَ

 .افؼظٜٔ

 .افتٖـد مـ افتزام ادكف  ًٔٚشتف افؼظٜٔ (1
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ًٚ  ادكف تٍْٔذ زيٚرات رؿٚ ٜٔ مٔدإٜٔ  هٍٜ دوريٜ إلدارات  (1 ًٚ   وخٚرنٔ  .وؾروظف داخِٔ

د تَرير دوري ظـ ـؾ ؾسة رؿٚ ٔالٜ  ْتالٚةٟ افرؿٚ الٜ ادٔدإٔالٜ فةٕنالىٜ وافًِّٔالٚت، إظدا (6

افؼالالظٜٔ افَٚةّالالٜ خالالةل افٍالالسة ؾالالٔت يتًِالالؼ  ٚدجالالٚالت افرةًٔالالٜٔ فِرؿٚ الالٜ  دِ قطالالٚتحيالالدد ا

 .افؼظٜٔ

ومقطٍٔف وإصُٚالهتؿ، ومتٚ ًٜ مٚ ييفٚر مـ ؿالٌِٓؿ  ادكففًْٚيٜ  ٚشتًٍٚرات ظّة، ا (2

 .وؾروظف ادكفتٍْٔذ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ فًٌض افًِّٔٚت داخؾ إدارات  نٖن   ٜ اف

 .وهخر دظقإٚ نن احلّد هلل رب افًٚدغ  ،هذا واهلل ادقؾؼ واالٚدي إػ شقا، افكاط

 

   
 
 

 غبنيباهرااهراجخي  ًصرفترحب اجملٌوعة اهشرعية يف 

 :يف اهتواصى واهتعاوْ وإبداء املرئيات واالقرتاحات

 اإلدارة اهعاًة –اهرياض–ٌولة اهعربية اهصعودية امل

 4603949: فاكض، 2116778: ٓاتف

 11411: اهرًس اهربيدي .28: ب. ص

shariahcontrol@alrajhibank.com.sa 
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 ٓـ17/7/1409 :اهتاريخ                     1قرار رقٍ           
    

  فعٚضع بعض ايدٜٔ املؤدٌ َكابٌ تعذٌٝ ايد: املٛضٛع 

 :هفف و  ٌف، و ًدظذ احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد و

اضًِٝ هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال ادَدم مالـ 

افؼـٜ ادتوّـ نن افؼـٜ  ٚظٝ ظذ نحالد افًّالة،  والٚظٜ ظالذ نن يالدؾع افَّٔالٜ  ًالد شالتٜ 

ٚفٜ مٗنِٜ افدؾع يف افتٚريخ ادذـقر، و ًد ميض صٓريـ مالـ تقؿٔالع ع افًّٔؾ ـٌّٔنصٓر، ووؿ  

افًَد رؽٛ افًّٔؾ يف دؾع ؿّٜٔ افٌوٚظٜ ؿٌؾ حِالقل النالؾ، وضِالٛ نن يقوالع ظْالف  ًالض 

 .ادًت ؼ ظِٔف مَٚ ؾ تًجٔؾ افدؾع

 ؟ادًت ؼ ظِٔف مَٚ ؾ تًجٔؾ افدؾع ؾٓؾ أقز إظٚدة نز، مـ

، إتٓالٝ االٔئالٜ إػ نن ذفالؽ نالٚةز، دالٚ ورد ظالـ ،تو ًد تداول االٔئٜ فًِٗال ونؿقال افًِال

ًٚ،  نٕف دٚ نراد نن أع رشقل اهلل   ْل افْور مـ ادديْٜ ُذـر فف نن  ْٔٓؿ و غ افْٚس ديقٕال

حٔالٞ احالتٟ  الف ا الـ إير إؽٚ ٜ افٍِٓٚن ] (ن ق داود وؽرهرواه )ؾٖمرهؿ نن يوًقا ويتًجِقا 

 [.افَٔؿ 

ايالٜ ظالـ وٚس وافْ ًالل واحلًالـ وا الـ شالريـ، وهالق روؿد روي نقاز ذفؽ ظـ ا ـ ظٌ

، وونف ظْد افنٚؾًٜٔ، وهق اختٔٚر صٔخ اإلشةم ا الـ تّٔٔالٜ وتِّٔالذه ا الـ اإلمٚم نمحد 

 .افَٔؿ، وافنٔخ ظٌد افرمحـ  ـ شًدي 

هذا ظُس افر ٚ، ؾ٘ن افر الٚ يتوالّـ افزيالٚدة يف نحالد افًقوالغ يف : )ؿٚل ا ـ افَٔؿ 

 را،ة ذمتف مـ  ًالض افًالقض يف مَٚ الؾ شالَقط  ًالض النالؾ،  مَٚ ؾ النؾ، وهذا يتوّـ
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ؾًَط  ًض افًقض يف مَٚ ؾ شَقط  ًض النؾ، ؾٕٚتٍع  ف ـؾ واحد مْٓت، وا يُالـ هْالٚ 

ًٚ، وافذيـ حرمقا ذفؽ إٕالت ؿٚشالقه ظالذ افر الٚ، وال خيٍالك افٍالرا  ًٜ وال ظرؾ ًٜ وال فٌ ًٚ ال حََٔ ر 

ؾالٖيـ ، ظجالؾ   ونهالٛ فالؽ مٚةالٜ: ، و الغ ؿقفالفإمٚ نن تر  وإمٚ نن تَيضال: افقاوح  غ ؿقفف

إتٓالك دتكالًا ( ...ًٚ ؾة ٕص يف حتريؿ ذفؽ وال إعٚ  وال ؿٔٚس   ٔ ! نحدمهٚ مـ اآلخر؟

 .111 ٍ ٜ  1مـ حٚصٜٔ ا ـ ؿٚشؿ ظذ افروض  ِد 

          ( تالٚرات اجلِٔالٜ مالـ ادًالٚةؾ افٍَٓٔالٜاد )شالًدي يف ـتٚ الف  الـ فنٔخ ظٌالد افالرمحـ وؿٚل ا

نقاز افهِح ظـ ادٗنؾ  ًٌوف حٚال5ً لٕف ال دفٔؾ ظذ ادْالع،  :وافه ٔح) :ؾَٚل 111ص 

وال نذور يف هذا،  ؾ يف ذفؽ مهِ ٜ فَِٚيض وادَتيض، ؾَد حيتٚج مـ ظِٔف احلؼ إػ افقؾٚ، 

وؿد حيتٚج  ٚحٛ احلالؼ إػ حَالف فًالذر مالـ الظالذار، ويف جتالقيز هالذا مهالِ ٜ  ،ؿٌؾ حِقفف

س ادًٕٚغ الذه ادًٖفٜ  ًّٖفٜ ؿِٛ افديـ ظذ ادًن ؾٓذا افَٔٚس مـ ن ًد ونمٚ ؿٔٚ.. .طٚهرة

 .إتٓك دتكاً .. .(  غ افيِؿ اد ض وافًدل افكيحالؿًٜٔ، و غ المريـ مـ افٍرا ـت

 .ُؿ وافًّؾ  ّقنٌف و ٚهلل افتقؾٔؼهذا مٚ تق ِٝ إفٔف االٔئٜ إلحٚضت

 

ــٕٛ  ، عبــداب بــّ ًِيــع،  ًصــطفا اهسرقــا ، صــنيصــاا اح، عبــداب بــّ عكيــى  :املٛقع

 .عبداب اهبصاَ، يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ17/7/1409 :اهتاريخ                     2قرار رقٍ        
 

 عدٌٜ عكد املتادس٠ ايعاّ ت :املٛضٛع

 ٚختسجي٘ ع٢ً عكد املساع١ يآلَس بايػسا٤
 

 :و  ٌف، و ًد ذ هففوظاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

تّقيالالؾ ظَالالد متالالٚنرة ظالالٚم ينالالّؾ اتٍٚؿٔالالٚت ف)إػ ظَالالد ادتالالٚنرة افًالالٚم ادًالالّك  ٚإلصالالٚرة 

وافذي تًتيفّر  َّتوٚه افؼـٜ نمقاالٚ مـ خةل مُتٛ افؼـٜ ( ادنسيٚت ومتقيؾ ادًٌٔٚت

 . ِْدن

ًِالٚت، نؾٔدـؿ نن هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ ؿد ؿٚمٝ  دراشٜ افًَد ادالذـقر خالةل  الس ن

وتق ِٝ إػ ظدم ؿٌقفف وونقب تٌٔره مالـ  الٌٔتف احلٚفٔالٜ إػ  الٌٜٔ ظَالد ادرا  الٜ فممالر 

وٕرؾالؼ فُالؿ ضٔالف ًٕال ٜ  ، ؿ ؿٚمٝ االٔئٜ  ٘نرا، افتًديةت افةزمٜ ظذ وق، ذفؽ ، ٚفؼا،

 .مـ افًَد  ًد تًديِف

مالـ تٚرخيالف،  وؿد رنت االٔئٜ إيَٚف افًّالؾ  ٚفًَالد افَالديؿ، وتٍْٔالذ افًَالد ادرؾالؼ اظتٌالٚراً 

نظُٕٚؿ اهلل ظذ ذفؽ ووؾَُؿ فِّزيد مـ اجلٓقد افتل هتدف إػ تىٌٔؼ افؼيًٜ اإلشةمٜٔ يف 

 .ادًٚمةت ادٚفٜٔ ون ٌٝ فُؿ النر

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .هبصاَعبداب ا ،عبداب بّ ًِيع ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ17/7/1409 :اهتاريخ            (   3)قرار رقٍ        

 

 عدّ دٛاش اغرتاى غسن١ ايسادشٞ  :املٛضٛع

 يف ايػسن١ ايطعٛد١ٜ يتطذٌٝ األضِٗ

   

اضًِٝ هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ ظذ ظَد افؼـٜ افًًقديٜ فتًجٔؾ الشٓؿ افتل اؿسح ظذ 

 .صساك ؾٔٓٚ مًٚمهٜ مع افٌْقك ادقنقدة يف ادُِّٜرشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر اال

وؿد تٌغ مـ نؽراض افؼـٜ ادالذـقرة نهنالٚ شالتتقػ ظِّٔالٜ افتق ٔالؼ وافتًالجٔؾ فةشالٓؿ 

 ًٚ دة ظِٔٓالٚ وال خيٍالك نن يف افتًٚمالؾ هبالٚ نو تق َٔٓالٚ نو افنالٓٚ  - ت ؾٔٓٚ نشٓؿ افٌْالقك  -ظّقم

ًٚ، و الٚفرنق  فْهالقص افؼالظٜٔ مالـ اف نذوراً  ُتالٚب وافًالْٜ رنت االٔئالٜ ظالدم اصالساك رشظ

رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر يف افؼـٜ ادذـقرة، وشقف ئٌْٓٚ اهلل مـ ؾوِف5 لن مـ 

ترك صٔئٚ هلل ظقوف اهلل خرًا مْف، وظالذ رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر نن تيٓالر ظالدم 

 . تًٚمِٓٚ  ٖشٓؿ افٌْقك وتِزم مقطٍٔٓٚ  ذفؽ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾ

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي ،عبداب اهبصاَ
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ          (4) :رقٍ اهكرار       

  

 ٠ تأدريٖا ِ إعادثاضت٦ذاز عني َٔ غدص  :املٛضٛع

 ْفظ ايػدص َع زٖٔ ايعني ٢عً

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال ادَدم مـ افؼـٜ 

، مالع حقل نقاز اشتئجٚر ظغ مـ ص ص،  ؿ إظٚدة تٖنر هالذه افًالغ ظالذ ٍٕالس افنال ص

 .رهـ افًغ

و ًد تداول االٔئٜ نؿقال نهؾ افًِؿ حقل هذه ادًٖفٜ، رنت ظدم نقاز ميفؾ هذه ادًٚم5ِٜ 

لهنالٚ ظُالس افًْٔالالٜ، وؿالد ؿالالٚل  ت الريؿ افًْٔالٜ عٓالالقر نهالؾ افًِالالؿ، واشالتْدوا يف حتريّٓالالٚ إػ 

يف حتريّٓالالٚ، وذـالالروا رمحٓالالؿ اهلل نن ظُالالس  ٕهالقص  الال ٔ ٜ مرويالالٜ ظالالـ رشالقل اهلل 

ٚفًْٜٔ يف احلُؿ  ٚفت ريؿ، ويٌٌْل ظذ افؼـٜ ظدم افدخقل يف ميفالؾ هالذه ادًٚمِالٜ إن افًْٜٔ ـ

 .ـٕٚٝ تْقي افَٔٚم هبٚ، وإن ـٕٚٝ تَقم هبٚ ؾًِٔٓٚ افتقؿػ ظـ افتًٚمؾ هبٚ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

، عبــداب بــّ ًِيــع، ًصــطفا اهسرقــاء، صــاا احصــني، عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .عبداب اهبصاَ، يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :هتاريخا        (5): رقٍ اهكرار          

 

 غسا٤ ذٖب أٚ فط١ َٔ غسن١ ايسادشٞ :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ظٜٔ فؼـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ د اضًِٝ االٔئٜ افؼؿ

 :افؼـٜ، ٕهف ـت يع

 .نتك افًّٔؾ إػ افٍر  وضِٛ رشا، ذهٛ نو ؾوٜ -

نؾٚد افٍر  افًّٔالؾ  ٖٕالف فالٔس فديالف ذهالٛ نو ؾوالٜ وفُالـ  ٘مُٕٚالف رشا، مالٚ يىٌِالف مالـ  -

 .اإلدارة افًٚمٜ فِؼـٜ نو مـ ؽرهٚ

ٛ نو افٍوٜ مـ اإلدارة افًٚمٜ فِؼـٜ نو مـ ؽرهٚ، و ٚظٓٚ ظذ ؿٚم افٍر   ؼا، افذه -

افًّٔؾ ظذ نن االشتةم وافتًِٔؿ مٗخر  ًد نن حتي افٌوٚظٜ، ني يُقن افٌٔالع مالـ افذمالٜ، 

ظًِت  ٖن افٍر  اصسى مـ إدارتف نو مـ ؽرهٚ افُّٜٔ ادىِق الٜ مالـ افالذهٛ نو افٍوالٜ وفُالـ 

 .ت  ًدافٌَض مـ افًّٔؾ وتًِّٔف شٔتؿ ؾٔ

 :واجلقاب

نن هالالالذه ادًٚمِالالالٜ مهالالالٚرؾٜ ون الالالؾ افًَالالالد نالالالٚةز، وحٔالالالٞ إن ؿالالالٌض افًقوالالالغ يف 

 ِالالس افًَالالد رشط فالالتتم  الال ٜ افًَالالد ؾٕ٘الالف واحلالالٚل مالالٚ ذـالالر يٌىالالؾ افًَالالد  تٍالالرا افىالالرؾغ 

 . إذا ا يتَٚ وٚ
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ًٚ، وـذفؽ افنٔؽ مٌَقل افالدؾع، ؾال٘ذا   ٔ   ًٚ وافٌديؾ افذي ٕراه هق نن افَٔد يًتز ؿٌو

مع ادنسي ؿّٜٔ مٚ يريد رشا،ه مـ ذهٛ نو ؾوٜ نو فف ر ٔد يف افؼـٜ حيًؿ مْف ؿّٔالٜ ـٚن 

مٚ اصساه نو دؾع  نٔؽ مٌَقل افدؾع ؾ٘ن افًَد   ٔح وئَد فف افًَالد  ٚفًقوالغ و ال ٝ 

ادًٚمِٜ، وؿد ؿرر  ّع افٍَف اإلشالةمل افتالٚ ع فرا ىالٜ افًالٚا اإلشالةمل نن افَٔالد نو افنالٔؽ 

ًٚ   ٔ ًٚ مٌَقل افدؾع ي  .ًتزان ؿٌو

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ                        (6) :رقٍ اهكرار     

 

 غسا٤ عُالت ْكد١ٜ :ٛعاملٛض
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ادَدم مـ افؼـٜ  اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال

 :وٕهف مٚ يع

نو ني  ًٚ ظراؿٔالال اً نو ديْالالٚر اً إذا نراد نحالالد افًّالالة، نن ينالالسي ظّالالةت َٕديالالٜ شالالقا، دوالر

 :ظّةت نخرى ظـ ضريؼ نحد ؾروظْٚ وؾَٚ فميت

 .نتك افًّٔؾ إػ افٍر  وضِٛ رشا، ـّٜٔ مـ ظِّٜ نددة 

نؾٚد افٍالر  افًّٔالؾ  الٖن هالذه افًِّالٜ فًٔالٝ فديالف يف افقؿالٝ احلالٚ  وفُالـ يُّالـ  

 .رشاؤهٚ مـ اإلدارة افًٚمٜ مـ افؼـٜ نو مـ ؽرهٚ

ـ ؽرهالٚ و ٚظٓالٚ ظالذ افًّٔالؾ ظالذ نن يالتؿ ؿٚم افٍر   ؼا، افًِّالٜ مالـ اإلدارة نو مال 

 .افٌَض مـ افًّٔؾ وتًِٔؿ افًِّٜ فف مٗخراً 

 ؾٓؾ هذا أقز؟

 :واجلقاب

إن هذه ادًٚمِٜ مهٚرؾٜ ون ؾ افًَد نٚةز، وحٔٞ إن ؿٌض افًقوالغ يف  ِالس افًَالد 

 .رشط فتتم   ٜ افًَد ؾٕ٘ف واحلٚل مٚ ذـر يٌىؾ افًَد  تٍرا افىرؾغ إذا ا يتَٚ وٚ

ًٚ وـذفؽ افنٔؽ مٌَالقل افالدؾع، ؾال٘ذا    ٔ   ًٚ وافٌديؾ افذي ٕراه هق نن افَٔد يًتز ؿٌو

ـٚن مع ادنسي ؿّٜٔ مٚ يريد رشا،ه مـ ظِّٜ نو ظّةت وفف يف افؼالـٜ حيًالؿ مْالف ؿّٔالٜ مالٚ 
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اصساه نو دؾع  نٔؽ مٌَقل، ؾ٘ن افًَد   ٔح وئَد فف مٚ اصالساه وهالذا افَٔالد يًتالز ؿٌوالٚ، 

افتَٚ ض يف  ِس افًَد  ٚفًقوالغ و ال ٝ ادًٚمِالٜ، وؿالد ؿالرر  ِالس افٍَالف  وهبذا ؾَد تؿ

 ًٚ اإلشةمل افتالٚ ع فرا ىالٜ افًالٚا اإلشالةمل نن افَٔالد نو افنالٔؽ مٌَالقل افالدؾع يًتالز نن ؿٌوال

 ًٚ ٔ  . 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .، يوشف اهكرضاويًصطفا اهسرقاء، اا احصنيص، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 



 26 

 

 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ                          (7) :رقٍ اهكرار       

 

 يػسن١ ايسادشٞ  تفٜٛض ايعٌُٝ :املٛضٛع

 يػسا٤ ذٖب أٚ فط١ َٔ خازز ايبالد
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ـٜ ًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال ادَدم مـ افؼاض

 :وٕهف مٚ يع

ًٚ نو ؾوٜ مـ خٚرج افٌةد، وؿٚمالٝ افؼالـٜ ) إذا ؾقض افًّٔؾ افؼـٜ  ٖن تنسي فف ذهٌ

 ٚفؼا،، واشتِّٝ افَّٜٔ مـ افًّٔؾ، ظذ نن تًِؿ فف افالذهٛ نو افٍوالٜ ظْالد و القالٚ مالـ 

، نو إذا نراد افًّٔالؾ نن حتالتٍظ افؼالـٜ  ٚفالذهٛ نو افٍوالٜ افتالل ضٌِٓالٚ افًّٔالؾ فالد ٚ اخلٚرج

 .ـٖمٕٜٚ، نو تٌَل ظذ افذهٛ نو افٍوٜ فدى ادراشؾ افذي اصسي مْف

 (ؾٓؾ هذا أقز؟

 :واجلقاب

هذه وـٚفٜ ومهٚرؾٜ، ؾٓل وـٚفٜ ؾٔت  غ ادنسي و غ افؼالـٜ، وهالل مهالٚرؾٜ ؾالٔت  الغ 

 .افذهٛ نو افٍوٜ، وـؾ مـ افًَديـ نٚةز إذا إتٍٝ ظْف ادقإع افؼظٜٔافؼـٜ و ٚةع 

ًٚ نو ؾوٜ  شالقا،  -وادًٚمِٜ افؼظٜٔ هل نن يىِٛ ادنسي مـ افؼـٜ  ٖن تنسي فف ذهٌ

،  ؿ إن افؼـٜ تنسي افُّٜٔ -دؾع افيفّـ فِؼـٜ نو ضِٛ مْٓٚ نن تَروف افيفّـ وتدؾع ظْف 

 .حلًٚب ادنسي وتدؾع افيفّـ فٌِٚةع ادىِق ٜ مـ افذهٛ نو افٍوٜ
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ًٚ  -ويٍُل افؼـٜ يف ؿٌض افُّٜٔ ادنساة  نن ئَدهٚ افٌٚةع حلًٚب   -إن ا تًتِّٓٚ ظْٔ

افؼـٜ وـِٜٔ ادنسي إذا ـٚن افٌٚةع يِّؽ افُّٜٔ افتل  ٚظٓٚ ظذ افؼـٜ، وهذا  ْٚ، ظالذ مالٚ 

ًٚ، وـذا افنالٔؽ مٌَالقل  ؿرره  ِس  ّع افٍَف  را ىٜ افًٚا اإلشةمل مـ نن افَٔد يًتز ؿٌو

افالالدؾع وهالالذه ضريَالالٜ رشظٔالالٜ ال يقنالالد ؾٔٓالالٚ نالالذور يّْالالع مالالـ افهالال ٜ ال يف افقـٚفالالٜ وال يف 

ادهٚرؾٜ، ذفؽ نن ال ؾ يف افًَقد افه ٜ مٚ ا يقند مٚ يقنٛ ادْع ميفؾ نٓٚفٜ نو ؽالرر نو 

 .دٚضرة نو ر ٚ، وهل مٍْٜٔ يف هذه ادًٚمِٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  و ٚهلل افتقؾٔؼ، 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ                         (8) :رقٍ اهكرار             

 

 أٚ غسا٤ عُالت ْكد١ٜ  عدّ دٛاش قٝاّ ايػسن١ ببٝع: املٛضٛع

 َٔ ذَتٗا ع٢ً إٔ ٜتِ ايكبض يف ٚقت السل يٓفطٗا أٚ يعُال٥ٗا 
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ل ادَدم مـ افؼـٜ اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗا

 :وٕهف مٚ يع

 ؼالا، نو  ٔالع دوالر نو ظّالةت نخالرى مالـ  -فًٍْٓٚ نو فًّةةٓالٚ  -ـٜ إذا ؿٚمٝ افؼ)

ظذ نن يتؿ افٌَض واالشتةم يف وؿٝ الحؼ، نو تدؾع افؼـٜ نز،ًا مالـ ( نوت رايٝ)ذمتٓٚ 

ادٌِغ يف حٚفٜ افؼا، نو تًتِؿ نز،ًا مـ ادٌِالغ يف حٚفالٜ افٌٔالع فتجْالٛ ٕالزول نو ارتٍالٚ  شالًر 

ًٓٚ، ويُّـ نن يىِٛ افًّٔؾ  ًد ذفالؽ نن ئٌالع هالذه افًِّالٜ ظالذ افًِّٜ ادراد رشاؤهٚ نو  ٔ

 .(نٕف ا يًتِّٓٚ، ؾٓؾ هذا أقز؟مـ افرؽؿ 

 :واجلواب

ول ظْٓالٚ مهالٚرؾٜ، وال الد نن تت َالؼ ؾٔٓالٚ رشوط افكالف افؼالظٜٔ، ٗهذه ادًٚمِٜ ادًال

ومْٓٚ ؿٌض افًّةت ادكوؾٜ يف  ِس افًَد افالذي هالق رشط فالتتم  ال ٜ ظَالد افكالف، 

 ًٔقا افذهٛ  ٚفٍوٜ ـٔػ ): ظدم ؿٌض افَْديـ نو ـِٔٓت يًٍد ظَد افكف، فَقفف و

ًٚ ): ، وهنالك افٌْالل (صئتؿ يدًا  ٔد نن يٌالٚ  ) ، وهنالك (ظالـ  ٔالع افالذهٛ  الٚفقرا ديْال

، وـِٓٚ نحٚديٞ  ال ٚح، وفَالد نعالع نهالؾ افًِالؿ ظالذ نن ادتهالٚرؾغ إذا (ؽٚةٛ مْٓت  ْٚنز

 .افكف هحي ااؾسؿٚ ؿٌؾ نن يتَٚ وٚ 
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 ًٚ ومًِقم نن الوراا افَْديٜ،  جّٔع ننْٚشٓٚ ؿد  الٚرت ـٚفالذهٛ وافٍوالٜ ـقهنالٚ ن تٕال

ًٚ فَِٔؿ، وظذ ذفؽ ؾٕ٘ف ال أالقز تالٖخر اشالتةم نو  فًِِع واخلدمٚت، وؿًٔت فِّتٍِٚت ومَٔٚش

تًِٔؿ افًّةت افتل تَقم  ؼاةٓٚ نو  ًٔٓٚ، ويْىٌؼ هالذا ظالذ عٔالع ننْالٚس افًّالةت، ـالت 

 .ىٌؼ هذا مـ  ٚب الوػ ظذ افذهٛ وافٍوٜ ظْد  ًٔٓت نو رشاةٓتيْ

ومٓالالت ـالالٚن االشالالؿ افالالذي يىِالالؼ ظالالذ ظَالالد رصف افًّالالةت  ًوالالٓٚ  الالًٌض نو افالالذهٛ 

وافٍوٜ، إذا ـٚن يتوّـ تٖخر نحد افَْديـ نو ـِٔٓت، ؾة أقز فِؼـٜ نن تدخؾ ؾٔف   ٚل، 

نو ظَد افكف افًٚنالؾ ( forward) وذفؽ ميفؾ ظَقد افكف ادًتة ظَد افكف اآلنؾ

(outright )وهق يف اال ىةح افتجٚري يٍْذ ؾٔت  غ  ة ٜ نيٚم إػ  ة ٜ نصٓر. 

وافٌَض ادَهقد يف ظَد افكف افذي ال يهح افكف  دوٕف، هق نن يُقن  ٌَض ظغ 

 الٌح مٚ نرت ادهٚرؾٜ ظِٔف مـ ظِّٜ ورؿٜٔ نو ذهٛ نو ؾوٜ  نو  نٔؽ مٌَقل افدؾع لٕالف ن

 .نداة فِقؾٚ، ـٚلوراا افَْديٜ نو  َٔد يف حًٚب مكيف مٌىك

ول ظْٓالٚ ا يتالقؾر ؾٔٓالٚ رشط افَالٌض وفالذفؽ ال تهالالح ٗو الذفؽ يتوالح نن ادًٚمِالٜ ادًال

 .رشظًٚ 

ـت نٕف يٍٓؿ مـ افًٗال نن افؼـٜ تٌٔع مـ ذمتٓٚ مٚ ال متُِف حٚل ظَد ادهٚرؾٜ وهالذا ال 

ًٚ الٕتٍٚ، رشط   ٜ اده  .ٚرؾٜأقز رشظ

ول ظْٓٚ، وظذ افؼـٜ االفتزام افٍقري  ًدم إنالرا، ٗوهبذا يتٌغ ظدم نقاز ادًٚمِٜ ادً

 .ميفؾ هذه ادًٚمِٜ إذا ـٕٚٝ تَقم هبٚ، وظدم افدخقل ؾٔٓٚ إذا ـٕٚٝ تْقي افَٔٚم هبٚ

و  ٌف  وظذ هففهذا مٚ تق ِٝ إفٔف االٔئٜ و ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .ًغنع

 .يوشف اهكرضاوي ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ            (9) :رقٍ اهكرار            
 

 إقساض أسد ايعُال٤ ع١ًُ َٔ ايػسن١ : املٛضٛع

 يبٝعٗا بطعس أع٢ً آَال إٔ ٜٓدفض ايطعس بعد ذيو ثِ ٜسدٖا 

 ٌ يف بٝع ٖرٙ ايع١ًُ ي٘ ْظري أدسايعُٝإىل ايػسن١ ٚتٛنٌٝ 
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال ادَدم مـ افؼـٜ 

 :وؾ قاه

، حيدث نن يىِالٛ نحالد رؽٌٜ يف االشتٍٚدة مـ تٍٚوت نشًٚر افًّةت  ٚالرتٍٚ  واالٕ ٍٚض)

رهٚ يف  افًّة، مـ افؼـٜ نن تَروف إحدى افًّةت افتل ارتٍع شًرهٚ نو افتالل يٗمالؾ ارتٍاٚل  شاًل

رهٚ ؾالٔت  ًالد ؾٔنالسي  ادًتٌَؾ افَريٛ، وذفؽ فُل ئًٌٓٚ  ٚفًًر ادرتٍع ظذ نمؾ نن يالْ ٍض شاًل

ٚ، ويُالقن ر  الف يف هالذه احلٚفالٜ ؾالرا  ٜ ؿروآل ر، وؿالد تتالقػ  ٚفًًر ادالْ ٍض ويًالدد فِؼاـل افًاًل

ٔٚ ٜ ظْف وتتَٚى ظّقفٜ افٌٔع، ؾٓؾ أقز ذفؽ؟تافؼـٜ  ٔع هذه افًِّٜ افتل نؿرو  .(ف إيٚهٕٚ 

 :واجلقاب

إن هذه افًِّٜٔ ؿرض حًالـ مالـ افؼالـٜ فًِّٔٓالٚ، وال أالقز الالٚ احتًالٚب ظّقفالٜ ظالذ 

قفٜ ادًتالٚدة افتالل افًِّٜ افتل تَروٓٚ فف، وإن  ٚظتٓٚ فف تُقن وـِٜٔ ظْف والٚ نن تتَٚى افًّ

حتتًٌٓٚ ظْد ؿٔٚمٓٚ  ّيفؾ هذه افًِّٜٔ  دون ؿالرض،  ؼالط نال تتوالّـ افًّقفالٜ  الٖي  القرة 

 .ؾٚةدة مًتسة ظذ افَرض ادذـقر

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 ، بــّ ًِيــععبــداب ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ                         (10) :رقٍ اهكرار             

 

 إقساض ايعٌُٝ َبًػا : املٛضٛع

 يػسا٤ ع١ًُ أدٓب١ٝ ٚتٛنٌٝ ايعٌُٝ يًػسن١ يف ايػسا٤ ي٘ بأدس

 

 :و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

افًالٗال ادَالدم مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ 

 :افؼـٜ وؾ قاه

حيتٚج  ًض ظّالة، افؼالـٜ إػ ظِّالٜ ننٌْٔالٜ ال يتالقؾر فديالف ـٚمالؾ ؿّٔتٓالٚ، ؾٔىِالٛ مالـ 

 ؾٓؾ أقز ذفؽ؟. افؼـٜ نن تَروف اجلز، افذي حيتٚنف مـ  ّـ هذه افًِّٜ

 :واجلقاب

ًٚ فؼا، ظِّٜ ننٌْٜٔ، وإذا ـٕٚٝ ال تر ًٚ مـ ؿٔٚم افؼـٜ  ٘ؿراض افًّٔؾ مٌٌِ ى االٔئٜ مًٕٚ

افؼـٜ هل افتل شتتقػ ٕٔٚ ٜ ظـ افًّٔؾ رشا، افًِّٜ النٌْٜٔ نو  ًٔٓالٚ حلًالٚ ف ؾالة مالٕٚع نن 

 تتَٚى مـ افًّٔؾ افًّقفٜ افتل تتَٚوٚهٚ ظـ ميفؾ هذا افؼا، نو افٌٔالع  الدون ؿالرض، حتالك 

 .ـ هذه افًّقفٜ مٚ يُّـ نن يًتز ؾٚةدة مًتسة ظذ افَرض ادذـقرال تتوّ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ            (11) :رقٍ اهكرار             

 

 دخٍٛ ايػسن١ يف غسا٤ َعدات : املٛضٛع

 إجياز يػسنات أخس٣ نايطا٥سات ٚحنٖٛا ٖٚٞ حم١ًُ بعكد
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

افًالٗال ادَالدم مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ 

 :ؾ قاهافؼـٜ و

تَقم  ًض افؼـٚت يف نورو ٚ  تٖنر مًدات ـٚفىٚةرات وادًدات افيفَِٜٔ ظذ رشـٚت 

ومٗشًٚت يف نورو ٚ ددة ظؼة شْقات ميفًة، مًالتٍٔدة مالـ ٕيالٚم اإلظٍالٚ، افياليٌل، و ًالد 

ميض شْتغ نو  ة ٜ شْقات تْتٓل ؾسة اإلظٍٚ، افييٌل، ؾتَقم افؼالـٚت افتالل متِالؽ هالذه 

د اإلأالٚر، وتتالقػ هالذه افؼالـٚت إدارة هالذه ادًالدات  َٔالٜ افًَالد، َالٓٚ نِّٜ  ًادًدات  ًٌٔ

وحتهٔؾ النرة وتًِّٔٓٚ فِتفالؽ اجلديالد، ويوالّـ ادالٗنر الول فِّنالسي اجلديالد عٔالع 

 .افتزامٚت ادًتٖنر

 ؾٓؾ أقز فِؼـٜ افدخقل يف ذفؽ؟

 :واجلقاب

نِّالالٜ  ًَالالد اإلأالالٚر ظالالذ هالالذه هالذه ظِّٔالالٜ  ٔالالع الالالذه ادًالالدات، وأالالقز فِؼالالـٜ رشاؤهالالٚ 

ادًدات، ويًالتّر ظَالد اإلأالٚر مالٚ دام مالـ هفالٝ إفٔالف هالذه ادًالدات ؿالد واؾالؼ ظالذ اشالتّرار 

واشتُتل مدة اإلأٚر ظذ هالذه ادًالدات5 لن اإلنالٚرة ظَالد الزم وال  الٖس نن يَالقم ادالٗنر 



 33 

نر  ٚفتزامٚتالف، الول  ٘دارة هذه ادًدات وحتهٔؾ النرة مالـ ادًالتٖنر ووالتن وؾالٚ، ادًالتٖ

ًٚ ظِٔٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ، وفُالـ يٌٌْالل ظالذ افؼالـٜ نن  ؾٓذه مًٚمِٜ ال ترى االٔئٜ اظساو

تًتيفّر نمقاالٚ يف  ةد ادًِّغ افتل تَدم افوتٕٚت افتل تروٚهٚ افؼـٜ، حٔٞ إن رشـٚت 

 .هذا افًٗال افىران يف  ةد ادًِّغ افٌْٜٔ تًتٖنر ضٚةرات ومًدات ظذ ؽرار مٚ ورد يف

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع  ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى  :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :يخاهتار                                               (12): رقٍ اهكرار                

 

 نٝف١ٝ َػازن١ ايػسن١  :املٛضٛع

 يف ضد ايعذص املايٞ ايرٟ طسأ ع٢ً َٝصا١ْٝ ايدٚي١

 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ االشتًٍالٚر ادقنالف 

ٍٜٔٔ منٚرـٜ افؼـٜ يف شد افًجز ادٚ  افذي ضرن ظذ مٔزإٜٔ افدوفٜ  ًٌٛ مـ افؼـٜ ظـ ـ

َٕص مقاردهٚ مـ افزيٝ، ظذ نن تُقن متّنٜٔ مالع ٕيالٚم افؼالـٜ و  ٚ الٜ مالٚ توالّْف مالـ 

 .ؿٔقد متْع ني تًٚمؾ يتًٚرض مع افؼيًٜ اإلشةمٜٔ

 :واجلقاب

ًٚ ال يالتؿ داةالتً  ًٚ  ىريَالٜ افَالروض  ٚفٍٚةالدة  إن افتّقيؾ يف افٌةد ادتَدمٜ اؿتهالٚدي وال ؽٚفٌال

 .ـٚفًْدات، وإٕت يتؿ  هٔغ نخرى ال تتًٚرض مع افؼيًٜ اإلشةمٜٔ

ومالالـ افهالالقر افنالالٚةًٜ افتالالٖنر فًِّالالدات وادٌالالٚة، نو ني شالالًِٜ رنس مٚفٔالالٜ، شالالقا، ـالالٚن 

ًٚ  ٚفتِّٔالؽ، ؾٓالذه افهالقر  الديؾ  الٚفح ظالـ شالْدات اخلزيْالٜ،  ًٚ نو تالٖنرًا مْتٓٔال تٖنرًا ظٚديال

 :مْٓٚ ،ٚإلوٚؾٜ إػ هذا ترى االٔئٜ نن هْٚك  قرًا نخرى فِتّقيؾ فٔس ؾٔٓٚ نذور رشظل 

قمٜٔ نو افتل تنٚرك ؾٔٓٚ احلُقمٜ، نو اخلدمٜٔ ادنٚرـٜ ادتْٚؿهٜ يف ادؼوظٚت احلُ -1

، وذفالالؽ فتّقيالالؾ منالالٚريع نديالالدة نو ظِّٔالالٚت افتقشالالع وافتجديالالد الالالذه افتالالل متُِٓالالٚ افدوفالالٜ

 .ادؼوظٚت
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 .ٗنؾ  ٚفتًَٔط دٚ حتتٚنف احلُقمٜ مـ مْنتت نو مًدات نو مقادافٌٔع اد -7

 .افٌٔع  ٚدرا  ٜ الحتٔٚنٚت احلُقمٜ ومٗشًٚهتٚ مـ ادنسيٚت اد ِٜٔ واخلٚرنٜٔ -7

ؾُؾ هذه  داةؾ رشظٜٔ  ٚحلٜ ظـ شْدات اخلزيْٜ حتَالؼ افٌالرض مالـ إ الدار افًالْدات 

 .وهل شٚدٜ مـ مًٚروتٓٚ فِؼيًٜ

ًٚ ؾال٘ن ظِٔٓالٚ نن تَالدم إػ ؾ٘ذا تَرر نن تَقم  افؼـٜ  ٖي ظِّٜٔ مـ افًِّٔٚت ادذـقرة هٍٕال

 .االٔئٜ ظَد افًِّٜٔ ادَهقدة درانًتف وافتٖـد مـ ظدم مًٚروتف فةحُٚم افؼظٜٔ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .يوشف اهكرضاوي ،ب بّ ًِيععبدا ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ               (13) :رقٍ اهكرار             

 

 اتفام ع٢ً متٌٜٛ بٓهٞ : املٛضٛع

 ٚضُإ حيتٟٛ ع٢ً اتفاقني يتٌُٜٛ ايٛازدات ٚايصادزات
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ  القرة مالـ اتٍالٚا  ؾَد اضًِٝ

 .افتّقيؾ افٌُْل وافوتن افذي حيتقي ظذ اتٍٚؿغ  تّقيؾ افقرادات وافهٚدرات

و دراشٜ االتٍٚا ادذـقر طٓر فِٓٔئٜ نٕف اتٍٚا ظٚر ظـ نديٜ افٌٔع وافؼا،، ونٕف تكف 

منٌقهٜ ظذ رنس ادٚل ادَدم مـ افؼـٜ، حٔالٞ إن  قري يَهد  ف افتق ؾ إػ نخذ ؾقاةد 

 .ؾ قى االتٍٚا تدل ظذ ذفؽ

فذا ؾَد رنت االٔئٜ ظدم ؿٌقل هذا االتٍٚا، ونن ظالذ افؼالـٜ نن تتقؿالػ ظالـ افًّالؾ  الف، 

وتت ذ  دالً مْف االتٍٚا افذي ؿٚمٝ االٔئٜ  تًديِف وادٍْذ مـ خةل مُتالٛ افؼالـٜ يف فْالدن 

ًٚ ورشا،ًا حََٔٔغ وتتالقؾر ؾٔالف افؼالوط وادًّك اتٍٚا ادتٚنر ة افًٚم، نو ني ظَد يتوّـ  ًٔ

 .افؼظٜٔ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففهذا مٚ تق ِٝ إفٔف االٔئٜ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع  ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى  :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ                                                (14) :راررقٍ اهك       

 

 قاب١ ايػسع١ٝ تعدٌٜ اضِ ١٦ٖٝ ايس: املٛضٛع

 إىل اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ

 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ٜٔ فةشتيفتر و  يفٝ مدى مة،مٜ انتًّٝ هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾ

اشؿ هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ فقطٚةٍٓٚ احلََٜٔٔ افتل تَقم هبٚ، وـٕٚٝ االٔئٜ ؿد نرت ظذ تًّٜٔ 

ًٍٕٓٚ هٔئٜ افرؿٚ ٜ افؼظٜٔ، وٕيرًا لن هذه افتًّٜٔ ؿٚرصة ظـ افدالفٜ ظذ ـالؾ مالٚ تَالقم  الف 

يف اإلنرا،ات افتل تَقم هبٚ افؼـٜ، االٔئٜ،  ؾ ظـ نهؿ مٚ تَقم  ف وهق إظىٚ، افرني افؼظل 

وذفؽ  ٌٔٚن مدى مقاؾَتف فةحُٚم افؼظٜ، وهالذا ظالٚدة ظّالؾ شالٚ ؼ فِتىٌٔالؼ، افالذي يًالٌؼ 

 دوره افرؿٚ ٜ، ؾٚفرؿٚ ٜ ظّؾ الحؼ إلظىٚ، افرني افؼظل وتىٌٔؼ هذا افرني، فذا ؾَالد تَالرر 

 .ٓٚ  ٚالٔئٜ افؼظٜٔظدم دخقل ؿٔد افرؿٚ ٜ يف االشؿ، ونن جتري االٔئٜ ظذ تًّٜٔ ًٍٕ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ15/10/1409 :اهتاريخ      (                                         15): رقٍ اهكرار             

 

 عدّ دٛاش َطا١ُٖ ايػسن١ : املٛضٛع

 يف ضد ايعذص يف َٝصا١ْٝ ايدٚي١ بػسا٥ٗا ألضِٗ غسنات
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِٝ االٔئٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ   

 :افؼـٜ وٕهف

رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر نن تًٚهؿ يف شد ظجز مٔزإٜٔ افدوفالٜ ظالـ  إذا نرادت

،  ؿ تًٌٔٓٚ ظِٔٓٚ  يفّـ نـز، ظذ نن تًدد افدوفالٜ افَّٔالٜ ضريؼ رشاةٓٚ لشٓؿ يِقـٜ فِدوفٜ

 ؾٓؾ هذا أقز؟ ،-ـًٚم ميفة  - ًد ؾسة مـ افزمـ 

 :واجلقاب

ًٚ افتالل ورد ظالـ ل ظْٓٚ يف هذا افًٗال هل ظُس وإن افهقرة ادًٗ افًْٜٔ اد رمالٜ رشظال

ىاب ذإذا تبايعتم بالعونة وأخذتم أ» افت ذير مـ افتًٚمؾ هبٚ، حٔٞ ؿٚل  ادهىٍك 

حتعى ترجععوا إ   ءال ينزععه ي الا ذالبقر ورضوتم بعالزر  وتعرمتم اجلهعاد سعل  اي علعوكم 

هالذه ادًٚمِالٜ ظالدة حديٞ   ٔح رواه اإلمٚم نمحالد ون الق داود، وؿالد ورد يف حتالريؿ . «دينكم

، وؿالد ٕالص افًِالت، رمحٓالؿ اهلل ظالذ نن ظُالس نحٚديٞ ظـ ظٚةنٜ وا ـ ظٌٚس ونٕالس 

 .افًْٜٔ ـٚفًْٜٔ يف افت ريؿ
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 ْٚ، ظذ ذفؽ ؾٕ٘ف ال أقز فِؼـٜ نن تتًٚمؾ هبذه ادًٚمِٜ اد رمالٜ، وؿالد شالٌؼ نن  ًيفالٝ 

دًالالٚمةت اإلشالالةمٜٔ االٔئالالٜ فِؼالالـٜ  رن الالٚ ادتوالالّـ  الالداةؾ فًالالْدات اخلزيْالالٜ ظالالـ ضريالالؼ ا

ادؼوظٜ، وظذ افؼـٜ مْٚؿنٜ تىٌٔؼ هذه افٌداةؾ مع نو  المر افالذيـ هالؿ حريهالقن ظالذ 

وشالقف تتق الؾ إن   -نزاهؿ اهلل خرًا  -تىٌٔؼ الحُٚم افؼظٜٔ وافًٌد ظـ ـؾ مٚ خيٚفٍٓٚ 

 .صٚ، اهلل إػ مٚ ؾٔف خر افدٕٔٚ واآلخرة وافًٌد ظـ ارتُٚب اد رم

 و  ٌف نعًغ وظذ هففوشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ذ اهلل 

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ1/1/1410 :اهتاريخ                                                    (16) :رقٍ اهكرار             

 

 ايػسن١ طسٜك١ تعاٌَ  :املٛضٛع

 يف سطاباتٗا َع ايبٓٛى املساض١ً هلا

 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ افًالالٗال ادقنالالف مالالـ 

 :وٕهف افؼـٜ

خالٚرج ادُِّالٜ، وهالذا  ال خيٍك ظُِٔؿ نن افؼـٜ تتًٚمؾ مالع ـيفالر مالـ افٌْالقك النٌْٔالٜ

افتًٚمالالؾ يتىِالالٛ مْالالٚ نن ٕالالقد  فالالدى تِالالؽ افٌْالالقك  ًالالض ادالالٚل فتٌىٔالالٜ افًالال ق ٚت اخلٚ الالٜ 

 ٚفؼـٜ، وحيدث يف  ًض الحٔٚن نن يُْنػ افر الٔد فًالٌٛ نو آلخالر ٕتٔجالٜ ظالدم تٌذيالٜ 

احلًٚب نو ٕتٔجٜ افً ٛ افزاةد، ؾًْد إُنٚف احلًٚب يٍرض ظِْٔٚ افٌْؽ ؾقاةد ال د مالـ 

ونيوٚ تدؾع فْٚ افٌْقك ؾقاةد ظذ نر دتْٚ فد ؿ، ؾٓؾ أقز فْالٚ نن ٕٖخالذ افٍٚةالدة ظالذ دؾًٓٚ، 

نر دتْٚ وًٕالدد هبالٚ افٍقاةالد افتالل يىٚفٌقٕالٚ هبالٚ يف حٚفالٜ إُنالٚف افر الٔد وافٌالٚؿل ٍَْٕالف يف 

 ؟الظتل اخلريٜ

 :واجلقاب

قز الٚ فيالورة إن ؾتح حًٚ ٚت فِؼـٜ فدى ادهٚرف النٌْٜٔ افتل تتًٚمؾ  ٚفر ٚ إٕت أ

يٚرشٜ ظِّٓٚ، ويُّـ فِؼـٜ نن تتًٚمؾ مع مراشِٔٓٚ مـ افٌْقك يف خٚرج نو داخؾ ادُِّٜ 

 ٍْس افىريَٜ افتل تتًٚمؾ هبٚ افٌْقك اإلشةمٜٔ مع مراشِٔٓٚ   ٔٞ تىِٛ مالـ تِالؽ افٌْالقك 
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ٜ ؾقاةالد ادًٚمِٜ  ٚديفؾ، ني نن تقد  تِؽ افٌْقك وداةًٓٚ فالدى افؼالـٜ  الدون نن تالدؾع افؼالـ

 ظِٔٓٚ وافًُس   ٔح، ويف حٚفٜ اوىرار افؼـٜ فِتًٚمؾ مالع  ًالض افٌْالقك افتالل ال تٌَالؾ 

إال افتًٚمؾ  ٚفٍٚةدة ؾِِؼـٜ نن تقد  فدى هذه افٌْقك نمقاالً تتٍٚدى هبٚ دؾع ؾٚةدة ر قيٜ الذه 

ؾ افٌْقك، وإن اشت َٝ هذه المقال ؾقاةد فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ ؾًالذ افؼالـٜ نن حتهال

هذه افٍقاةد وال تدظٓٚ الذه افٌْقك فتًتٍٔد مْٓالٚ، ظالذ نال تالدخؾ هالذه افٍقاةالد والّـ افذمالٜ 

وإٕالالت جتْالالٛ يف حًالالٚب خالالٚص  -ني ال تالالدخؾ والالّـ مقاردهالالٚ ونر ٚحٓالالٚ  -ادٚفٔالالٜ فِؼالالـٜ 

 .يكف مْف ظذ الظتل اخلريٜ

  ٌف نعًغو  وظذ هففهذا مٚ تق ِٝ إفٔف االٔئٜ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،اب بـّ ًِيـع   عبـد  ،ًصـطفا اهسرقـاء   ،صـاا احصـني   ،اب بـّ عكيـى   عبـد  :املٛقعٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ1/1/1410 :اهتاريخ        (                                            17): رقٍ اهكرار              
 

 غسا٤ أضِٗ غسنات ممًٛن١ يًدٚي١،  :املٛضٛع

 ا عًٝٗا دا٥ص بػسٚطثِ بٝعٗ
 

 و ًد. و  ٌف وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 افًالٗال ادقنالف مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ

 :افؼـٜ وٕهف

ظروالٝ ظِْٔالالٚ اجلٓالالٚت ادًالٗوفٜ يف احلُقمالالٜ نن تٌٔالالع احلُقمالٜ ظالالذ رشـالالٜ افران الالل )

، وتالدؾع افؼالـٜ افؼالـٚتؾٜٔ فةشتيفتر  ًض الشٓؿ افتل متُِٓٚ احلُقمٜ يف إحالدى ادك

فِ ُقمٜ افَّٔالٜ َٕالدًا، وفِؼالـٜ احلالؼ نن حتالتٍظ هبالذه الشالٓؿ والّـ ن القالٚ نو تًٌٔٓالٚ يف 

 (.افًقا متك صٚ،ت ظذ احلُقمٜ نو ؽرهٚ، نرنق افتُرم  ٖن جتٔٛ االٔئٜ ظذ ذفؽ

 :يعوؿد ننٚ ٝ ظِٔف االٔئٜ  ت 

ال  الالٖس هبالالذه ادًٚمِالالٜ ادالالذـقرة، وفُالالـ ظالالذ افؼالالـٜ إن ؿالالررت  ٔالالع هالالذه الشالالٓؿ ظالالذ 

احلُقمالٜ وا يتٌالالر شالالًرهٚ ن ْالٚ، متِالالؽ افؼالالـٜ هالالذه الشالٓؿ  ق الالػ نو إ ٍالالٚض شالالًر نو 

ارتٍٚظف وا متض مدة يًتًٌد ؾٔٓٚ افت ٚيؾ ظذ نديٜ افٌٔع ؾة تًٌٔٓٚ  ٖـيفر يٚ اصسهتٚ  ف، وإٕت 

ٓٚ ظذ احلُقمٜ  ّيفؾ افيفّـ افذي اصسهتٚ افؼـٜ  ف نو نؿؾ5 لهنٚ إذا  ٚظتٓٚ  ٖـيفر يالٚ أقز  ًٔ

اصسهتٚ  ف تُقن هذه ادًٚمِٜ ظُس مًٖفٜ افًْٜٔ وؿد ٕص افًِت، رمحٓالؿ اهلل ظالذ نن ظُالس 

 .افًْٜٔ ـٚفًْٜٔ يف افت ريؿ فةحٚديٞ افقاردة يف ذفؽ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففْٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌٕ 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ1/1/1410 :اهتاريخ                                                   (18) :رقٍ اهكرار             

 

 ايبٝع بايتكطٝط :املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هفف وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل

 افًالٗال ادقنالف مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ

 :افؼـٜ وٕهف

ترؽٛ رشـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف تىٌٔالؼ  ٔالع افًالِع االشالتٓةـٜٔ وؽرهالٚ 

ؾٓالالؾ أالالقز  -. .ميفالالؾ افًالالٔٚرات، ال الالٚث، الدوات افُٓر ٚةٔالالٜ -ح فةؾالالراد  ٚفتًَالالٔط ادالالري

فِؼـٜ نن تَقم  ؼا، هذه افًِع نو افٌوٚةع   ٔٞ تَقم  ًداد افَّٔالٜ ـٚمِالٜ،  الؿ تًَالىٓٚ 

 ظذ ظّةةٓٚ  ٚفًًر افذي حيَؼ افر ح فِؼـٜ؟

 :واجلقاب

ًٚ، وفُـ يٌٌْل نن رشا، افؼـٜ فٌوٚظٜ و ًٔٓٚ ظذ ظِّٔٓٚ  ٔع ننؾ  ٚفتًَٔط نٚةز رش ظ

ظذ افؼـٜ نن تزود االٔئٜ  ٚفْتذج افّْىٜٔ فًَِقد افتالل شالتتًٚمؾ هبالٚ يف  ٔالع افتًَالٔط افالذي 

 .تزمع افَٔٚم  ف إلنٚزهتٚ مـ ؿٌؾ االٔئٜ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ا اهسرقــاءًصــطف ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ4/4/1410: اهتاريخ                 (  19)قرار رقٍ              

 

 ايطُاْات اييت جيٛش أخرٖا َٔ ايعُال٤ : املٛضٛع

 عٓد َٓشِٗ تطٗٝالت ا٥تُا١ْٝ

 

ؾَالد :  ًالدو ال ٌف نعًالغ، و وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ خىالالٚب افؼالالـٜ رؿالالؿ 

 :ي تذـر ؾٔف نن افؼـٜ تَدم فًٌض افًّة، تًٓٔةت تتّيفؾ يف اآليتذم اف/1313

 .ـنػ احلًٚ ٚت اجلٚريٜ ظْد احلٚنٜ  ٌّٚفغ نددة -1

 .وؾتح االظتتدات ادًتْديٜ/إ دار خىٚ ٚت وتن -7

 .ؿٜٔ ادرا  ٜؿّٜٔ اتٍٚ -7

وحٔالالٞ إن افؼالالـٜ تًالالًك  فوالالتن حَقؿٓالالٚ، هالالذا  ٚإلوالالٚؾٜ إػ نن ٕيالالٚم مراؿٌالالٜ افٌْالالقك 

 ّٗشًٜ افَْد افًر  افًًقدي يَيض  يالورة احلهالقل ظالذ والتن فِتًالٓٔةت ادّْقحالٜ 

 :وؿد  ٍْٝ افوتٕٚت ادٌَقفٜ ظذ افْ ق افتٚ  ،فًٌض افًّة،

 . ُقك المةك -1

 .شْدات احلُقمٜ -7

 .افؼـٚت وافٌْقك مٚ ظدا الشٓؿ اخلٚ ٜ  ٚفٌْؽ ًٍٕفنشٓؿ  -7

 .افتْٚزل ظـ مًت ِهٚت ادَٚوالت -1

 . وٚةع نو مقاد جتٚريٜ -1
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 .ـٍٚفٜ مـ  ْؽ -6

 .ـٍٚفٜ نٜٓ نخرى -2

وتىِٛ افؼـٜ مـ االٔئٜ  ٔٚن افقنف افؼظل يف نقاز ؿٌقل افؼـٜ افوالتٕٚت ادالذـقرة 

 .نظةه

 :اآليتو ًد تداول االٔئٜ ؾٔت ذـر تق ِٝ إػ 

ال  ٖس نن تتق ؼ افؼـٜ يف مًٚمةهتٚ  ت حيٍظ حَقؿٓٚ، وفُـ افوالتٕٚت ادالذـقرة مْٓالٚ 

مٚ هق نٚةز افتًٚمؾ  ف، ومٚ مٚ هق ؽر نٚةز ويٚ هق ؽر نٚةز ؿٌقل افًْدات احلُقمٜٔ ادٌْٜٔ 

ذفؽ نشٓؿ ظذ افٍٚةدة افر قيٜ، ؾٓذه ال أقز افتًٚمؾ هبٚ وال ؿٌقالٚ وشِٜٔ رشظٜٔ فِتق ؼ، وـ

افٌْقك افر قيٜ ال أقز ؿٌقالٚ فىًٌٜٔ ٕنٚط هذه افٌْقك افَالٚةؿ ظالذ افر الٚ، ومالٚ ظالدا ذفالؽ مالـ 

ًٚ مـ ؿٌقالٚ ًٚ رشظٔ  .وشٚةؾ افتق ؼ ادذـقرة ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

 

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،ا احصــنيصــا ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ4/6/1410 :اهتاريخ                                                       (  20)قرار رقٍ              

 

 غسا٤ ايػسن١ يًُشاصٌٝ ايصزاع١ٝ :املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد  هففوظذاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ٍٕٔدـؿ نن  ًض ادزارظغ يتَدمقن  ًروض  ٔع نهالقالؿ مالـ افَّالح  ًالًر نؿالؾ مالـ )

ويتًٓالدون  تًالِٔؿ ، وذفؽ حلٚنتٓؿ إػ افًٔقفٜ افَْديٜ،  الشًٚر اد ددة مـ ؿٌؾ مٗشًٜ 

وفٔتٓؿ مت ِّغ ننقر افَْؾ وـٚؾالٜ ادهالٚريػ ٗاد هقل فِهقامع ٕٔٚ ٜ ظْٚ وظذ ـٚمؾ مً

ادستٌٜ ظذ ذفؽ، مع تًٓدهؿ  ت ّؾ ؾقارا الشًٚر ؾٔت فق حهالؾ ختٍالٔض فتِالؽ الشالًٚر 

مـ ؿٌؾ افهالقامع، ظِالًت نن افَّٔالٜ ظْالد رصؾٓالٚ مالـ افهالقامع تكالف  ٚشالؿ ادالزار  ًٍٕالف، 

 :ي يتًٓد فْٚ  تجٔر تِؽ افَّٜٔ فهٚحلْٚ وٕقرد فُؿ ؾٔت يع ميفٚالً فذفؽوافذ

نحد افًّة، تَدم  ًرض  ٔع  ًٜ هالف ضـ مـ افَّالح  الٚيف مالـ افنالقاةٛ ومالدؾق  

ريٚل ظـ افًالًر افرشالّل 4.71ريٚل فُِِٔق افقاحد، ني  َْص  1.21افزـٚة افؼظٜٔ  ًًر 

فقاحالالد، ويتقؿالالع ادالالزار  نال يالالتؿ تًالالِٔؿ افَّالالح ريالالٚل فُِِٔالالق ا 7ادًِالالـ مالالـ افهالالقامع وهالالق 

فِهقامع ورصف افَّٜٔ إال  ًد مرور ظٚم مـ تٚريخ افًرض، وظِٔالف ؾْٕ٘الٚ شالْدؾع فِّالزار  

 ٔالْت ( 3.214.444) ّْٚ فَِّح ادًروض فٌِٔع  تٕٜٔ مةيغ وشًٌتةٜ و ًغ نفالػ ريالٚل 

و الذا ( 14.444.444)غ ريالٚل افَّٜٔ ادتقؿع دؾًٓٚ مـ افهقامع فٍْس افُّٜٔ ظؼة مةيال

 .ريٚل( 1.114.444)يُقن هْٚك ر ح ؿدره واحد مِٔقن ومٚةٜ و ًغ نفػ ريٚل 
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و ًد تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر رنت نٕف ال مٕٚع مـ تًٚمؾ افؼـٜ هبذه ادًٚمِٜ، ظذ نال 

يُقن مالـ والّْٓٚ رشط نن يت ّالؾ افًّٔالؾ ؾالقارا الشالًٚر ؾالٔت فالق حهالؾ ختٍالٔض فتِالؽ 

شًٚر مـ ؿٌؾ ادٗشًٜ افًٚمٜ فٌِةل ومىٚحـ افدؿٔؼ، حٔٞ ا يقند فدى االٔئٜ مٚ يًق  ال

 .هذا افؼط رشظًٚ 

وؿٔٚم افٌٚةع  ٌٔع افَّح وتًالِّٔف فِّٗشًالٜ افًٚمالٜ فٌِالةل ومىالٚحـ افالدؿٔؼ واشالتةم 

ٌٌالل ؿّٔتف هق  ٚظتٌٚره وـًٔة ظـ افؼـٜ، وؾٔت فق رنت افؼـٜ افالدخقل يف هالذه ادًٚمِالٜ ؾْٔ

 . ظِٔٓٚ ظرض افًَد وافْتذج افتل حتُؿ هذه ادًٚمِٜ ظذ االٔئٜ إلنٚزهتٚ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ4/4/1410: اهتاريخ                                                    (  21) قرار رقٍ             

 

 قبٍٛ زدٛع أسد ايعُال٤ عٔ غسا٤ ع١ًُ : املٛضٛع

 بطبب عدّ ايتكابض
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل 

 :افؼـٜ وٕهف

ٕرنق افتُرم  ٚإلحٚضٜ نن نحد ظّةةْٚ وفف حًٚب نٚر  ٚفريٚل افًًقدي ؿد تَدم ددير 

 1.11 ًًر ( 14.444)هال ضٚفٌٚ رشا، مٌِغ  ًغ نفػ ديْٚر ظراؿل 3/1/1144افٍر  يف 

ؽر متالقاؾر يف افٍالر  يف حْٔالف، ؾَالد واؾالؼ ( اؿلافديْٚر افًر)ريٚل فِديْٚر، ودٚ ـٚن هذا ادٌِغ 

هالال حتالك يتًالْك نِالٛ 17/1/1144افًّٔؾ ظذ نن يتؿ افتًِٔؿ  ًد نر ًٜ نيٚم ني  تالٚريخ 

ادٌِالالغ ادىِالالقب مالالـ افهالالْدوا افًالالٚم  الال٘دارة افؼالالـٜ  جالالدة، وؿالالد تالالؿ إحوالالٚر ادٌِالالغ  تالالٚريخ 

هال  ًد هٌالقط شالًر 11/1/1144هال، إال نن افًّٔؾ حي إػ افٍر   تٚريخ 14/1/1144

ًٚ ؾًخ افٌٔع   جٜ نٕف رانالع  ًالض نهالؾ افًِالؿ  افديْٚر افًراؿل مَررًا ظدوفف ظـ افؼا، ضٚفٌ

ًٚ، وحالرر إؿالرارًا  تقؿًٔالف  الذفؽ، وا يَالدم مالٚ ئٍالد  ؾٖؾٚدوه  ٖن هذه ادًٚمِٜ ؽر نالٚةزة رشظال

، فىٌِف افًٚ ؼ حهقفف ظذ ميفؾ هذه افٍتقى، ومٚ زال افًّٔؾ مكًا ظذ نن تتؿ ظِّٜٔ اإلفٌٚ

ًٚ   رمٜ نشٚس افًِّٜٔ  .افذي ا تقاؾؼ ظِٔف افؼـٜ نتج

وحٔٞ إن افًّٔؾ تَدم إػ جلْٜ تًقيٜ ادْٚزظٚت افٌُْٜٔ، ٕرنق إؾٚدتْٚ  الرنيُؿ يف ذفالؽ، 

 ؟ومٚ هق حُؿ إفٌٚ، ميفؾ هذه ادٌٚيًٚت شقا،  در حُؿ افِجْٜ يف  ٚفح افًّٔؾ نو وده
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 :ادذـقر تق ِٝ إػ مٚ يعو ًد تداول االٔئٜ يف افًٗال 

ظْٓالٚ  ادًالٗولهذه ادًٚمِٜ مهٚرؾٜ ورشضٓٚ افٌَض يف  ِس افًَد، وحٔٞ إن ادًٚمِٜ 

5ًٚ لهنٚ مهٚرؾٜ  ٚضِٜ، و ذفؽ ؾٕ٘الف ال أالقز  ا يتؿ ؾٔٓٚ اشتٍٔٚ، هذا افؼط ؾ٘هنٚ ال جتقز رشظ

ِّٝ مْف إن ـٕٚٝ اشتِّتف، فِؼـٜ افتًّؽ  ٘فزام افًّٔؾ هبذه ادًٚمِٜ، وظِٔٓٚ إظٚدة مٚ اشت

شقا، حُؿ الٚ  ذفؽ مـ ؿٌؾ جلْالٜ تًالقيٜ ادْٚزظالٚت افٌُْٔالٜ نم ا حيُالؿ الالٚ، ؿالٚل رشالقل اهلل 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والز بالز، والشعر بالشعر والتمعر بعالتمر وادلع  »: 

وععوا موعش تع تم إذا بادل ، مثال بمثل، سواء بسواء، يدا بود، فإذا اختلفت هعذه اصنعناف فب

رواه مًِؿ، وافًّةت افقرؿٜٔ حِٝ نؾ افَْديـ الصالساـٓٚ مًٓالٚ يف افيفّْٔالٜ،  «مان يدا بود

، ولعل بعضكم يكون أحلن بحجته من بعع  فايض ع لعه إىكم ختتصمون إيل»: وفَقفف 

من  عذ ىحو مما أسمع منه، فمن يضطعت له من حق أخوه تو ا، فال ييخذه فإىام أيضطع له به يضطعة

 .متٍؼ ظِٔف «النار

 .هذا مٚ تؿ افتق ؾ إفٔف، و ٚهلل افتقؾٔؼ

 و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ4/4/1410: اهتاريخ                                                         (22)قـرار رقٍ               
 

 إداش٠ طًب فتح سطاب داز بعد تعدًٜ٘ :املٛضٛع
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ نّٕقذج اتٍٚؿٔالٜ ؾالتح 

تزمع افؼـٜ تىٌَٔف، و تٖمِف رنت االٔئٜ إنٚزتف  ًد إوٚؾٜ وحذف مٚ  احلًٚب اجلٚري افذي

 :يع

 (.ضِٛ ؾتح حًٚب نٚر)يًدل اشؿ افق َٜٔ   ٔٞ تهٌح  -1

افْيالٚم الشالٚيس فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ )إظٚدة  ٔٚؽٜ ادَدمٜ وإوالٚؾٜ ظٌالٚرة  -7

 :  ٔٞ تهٌح ادَدمٜ ـٚآليت..( فةشتيفتر و

همؾ مُْؿ ؾتح حًٚب ( ادنٚر إفٔف يف هذا افىِٛ  ٚفًّٔؾ)دٕٚه ادقؿع ن............ .نٕٚ"

ًٚ فِْيالٚم الشالٚيس فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر وافَقاظالد  نٚر فديُؿ  ٚشالّل ضٌَال

ًٚ فِؼالالوط وافٌْالالقد افتٚفٔالالٜ  وافالالْيؿ ادتًٌالالٜ فالالذفؽ ومالالٚ ؿالالد يىالالرن ظِٔٓالالٚ مالالـ تًالالديةت، ووؾَالال

 (.فَقاظد ادذـقرة وال تتًٚرض مًٓٚ ٚظتٌٚرهٚ نز،ًا متًّت ومًُّة فِْيؿ وا

يف افًالالالىر افيفالالالٚة مالالالـ .( .نو ـٌّٔالالالٚالت نو) ًالالالد عِالالالٜ ( مَٚ الالالؾ)إوالالالٚؾٜ ـِّالالالٜ  -7

مالالـ افًالالىر افرا الالع مالالـ ادالالٚدة ًٍٕالالٓٚ   ٔالالٞ ( نو فِ ًالالؿ)ادالالٚدة افًالالٚ ًٜ وحالالذف ـِّالالٜ 

 :تهٌح ادٚدة ـٚآليت

ت نو ـٌّٔالٚالت نخقل افؼـٜ نن تَٔد ظذ حًٚ  ـؾ مٚ تىٌِف مـ مٌٚفغ مَٚ ؾ والتٕٚ"

نو مَٚ ؾ صُٔٚت نو نوامر دؾع نو ني مًتْدات ؿٚ ِٜ فِتداول نرشِٝ  قاشىتل فِت هالٔؾ، 
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وفِؼـٜ احلؼ يف نن تقؿػ افً ٛ مـ ني حًٚب مٍتقح  ٚشّل يف ني وؿالٝ ونن تىٚفالٛ 

 تًديد ني ر ٔد مديـ مًت ؼ افدؾع ؾالقرًا حلًالٚب افؼالـٜ  كالف افْيالر ظالـ ونالقد ني 

 ."َٚ ِٜ هذه االفتزامٚتتٖمغ نو وتٕٚت د

  ٔالٞ  ةيف ادالٚدة افيفٕٚٔالٜ ظؼال( شالٚري ادًٍالقل) ًالد ( مالٚ ا ًٕٚروالف)إوٚؾٜ ظٌٚرة  -1

 :تهٌح ادٚدة ـٚآليت

حيالؼ فِؼالـٜ يف ني وؿالٝ نن تٌالر نو تًالالدل افؼالوط اخلٚ الٜ  ٚحلًالٚب، ويُالقن هالالذا )

ؼـٜ إصًٚرًا  ذفؽ افتٌٔر نو افتًديؾ شٚري ادًٍقل مٚ ا ًٕٚروف خةل نشٌق  مـ إرشٚل اف

 .(فْٚ  ٚفزيد ادًجؾ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع  ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى : املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ4/4/1410                                                                 (23)قـرار رقٍ        

 

 إداش٠ تعدٌٜ االتفام ايعاّ يًُتادس٠ باملساع١ :املٛضٛع

  

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَالالد اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ االتٍالالٚا افًالالٚم 

 ٚدرا  ٜ ادراؾؼ الذا اد ي وادتوّـ تًٚؿد رشـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر فِّتٚنرة 

مع ضرف مَٚ ؾ فًٌٔف مرا  ٜ مٚ حيتٚنف مالـ  والٚةع، وهالذا افًَالد دتكال مالـ االتٍالٚا افًالٚم 

 .فِّتٚنرة افذي شٌؼ نن ننٚزتف االٔئٜ مع إوٚؾٜ زيٚدات وخترأٚت رشظٜٔ الٚ

ذـقر ؿررت نٕف ال مٕٚع فد ٚ مـ نن تًّؾ افؼـٜ  ف  دالً مـ و ًد تٖمؾ االٔئٜ فةتٍٚا اد

ظَد افؼـٜ افذي تٍْالذه مالـ خالةل مُتٌٓالٚ يف فْالدن، ظالذ نٕالف يٌٌْالل ظالذ افؼالـٜ نن تٌدفالف 

ًٚ  ٚفًَقد افؼظٜٔ الخرى ـٚفًِؿ واإلنٚرة، وافدخقل يف افتجٚرة افدوفٜٔ يف ادتٚنرة  تدرأٔ

 .ذفؽ مـ ادًٚمةت ادؼوظٜ، و ٚهلل افتقؾٔؼ ٚدقاد الوفٜٔ وافٌوٚةع وؽر 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ، عبـداب بـّ ًِيـع،   ًصـطفا اهسرقـاء  ، ( )صاا احصـني ، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي

                                                 
 .ؽر مقاؾؼ ظذ االتٍٚا افًٚم فِّتٚنرة :وٕص حتٍيف ،حتٍظ افنٔخ  ٚفح احلهغ ظذ افَرار (1)
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 ٓـ4/4/1410                                                                ( 24)قـرار رقٍ        

 

 إداش٠ مناذز ٚعكٛد ايبٝع بايتكطٝط :املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ ٕالتذج ظَالقد افٌٔالع 

 .ٍْٔذهٚ  ْٚ، ظذ افٍتقى افهٚدرة مـ االٔئٜل تزمع افؼـٜ تت ٚفتًَٔط اف

وافالذي رنت االـتٍالٚ، ( 71)و ًد تٖمِٓٚ فِالْتذج ادالذـقرة ن الدرت االٔئالٜ ؿرارهالٚ رؿالؿ 

 ًَد افٌٔع وافقظد  ٚفؼا، افالذي شالٌؼ نن ننٚزتالف االٔئالٜ يف نًِالٜ شالٚ َٜ، ـالت ننالٚزت ظَالد 

 .ٜ الذا افَرارافؼا، وافتقريد وضِٛ افٌٔع وؾٚتقرة افٌٔع  ٚفهٌٜٔ ادراؾَ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع  ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى  :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ6/7/1410 :اهتاريخ                                                  ( 25)قـرار رقٍ          
 

 َػازن١ ايسادشٞ  :املٛضٛع

 يف إْػا٤ ايػسن١ اإلضال١َٝ يًتذاز٠ َع بعض ايبٓٛى اإلضال١َٝ
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِٝ االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ خىالٚب ادالدير افًالٚم 

وافالذي يىِالٛ ؾٔالف رني االٔئالٜ افؼالظٜٔ حالقل منالٚرـٜ  1/143/114/فِؼـٜ رؿالؿ م م  

رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر يف إٕنٚ، افؼـٜ اإلشالةمٜٔ فِتجالٚرة منالٚرـٜ مالع  ًالض 

 .افٌْقك اإلشةمٜٔ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ فْيٚم افؼـٜ اإلشةمٜٔ افتجٚريٜ ادَسح ؿررت مٚ يع

افتجٚرة  غ افدول اإلشةمٜٔ وؽرهٚ  حٔٞ تٌغ نن هذه افؼـٜ شتًّؾ يف  ٚالت -1

 .مـ  ٚالت افتجٚرة ادٌٚحٜ

حٔٞ افتزمٝ افؼـٜ يف ادٚدة اخلٚمًٜ مـ ظَد افتٖشٔس  ٖحُٚم افؼاليًٜ اإلشالةمٜٔ  -7

 .يف ـؾ مٚ يتهؾ  ْنٚضٓٚ، ـت افتزمٝ  تًٔغ رؿٔٛ رشظل نو جلْٜ فِرؿٚ ٜ افؼظٜٔ

ْالقك اإلشالةمٜٔ ويف هالذا تًالٚون ن هذه افؼـٜ شتُقن  الغ  ّقظالٜ مالـ افٌإحٔٞ  -7

 . ْٔٓؿ ظذ مٚ ؾٔف افز وافتَقى وافًٌد ظـ افر ٚ واحلٔؾ وظِٔف

ًٚ مـ اصالساك رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف هالذه  دٚ شٌؼ ؾ٘ن االٔئٜ ال ترى مًٕٚ

افؼالالـٜ وتالالدظق اهلل الالالٚ  ٚدزيالالد مالالـ افتقؾٔالالؼ يف شالالٌٔؾ تىٌٔالالؼ نحُالالٚم افؼالاليًٜ اإلشالالةمٜٔ يف 

 .ٚمةت ادٚفٜٔادً

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ6/7/1410 :يخاهتار                                                        26قـرار رقٍ        
 

 تٓظِٝ ٚحتدٜد عٌُ َسادعٞ احلطابات  :املٛضٛع

 فُٝا خيص ايتأند َٔ تطبٝل ايػسن١ يكسازات اهل١٦ٝ
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

مالـ  ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىالٚب ادقنالف

افذي يًتٍنان ؾٔف ظالـ افالدور افالذي تالرى  71/1/1114مراؿٌل حًٚ ٚت افؼـٜ ادٗرخ 

االٔئٜ نن يَالقم  الف مرانًالٚ احلًالٚ ٚت ؾالٔت يتًِالؼ  ٚفتٖـالد مالـ تىٌٔالؼ افؼالـٜ فَالرارات االٔئالٜ 

 :افؼظٜٔ، و ًد تداول االٔئٜ يف ذفؽ ؿررت مٚ يع

ىٚ َالالٜ اإلنالالرا،ات فِْيالالٚم  الالت نن مالالـ والالّـ وانٌالالٚت مرانالالع احلًالالٚ ٚت افتٖـالالد مالالـ م

الشٚيس فِؼـٜ وؿرارات اجلًّٜٔ افًّقمٔالٜ، وحٔالٞ إن ؿالرارات االٔئالٜ افؼالظٜٔ نالز، مالـ 

ٕيٚم افؼـٜ، ؾٚدىِقب نن يتٖـد مرانع احلًٚ ٚت مـ مىٚ َٜ اإلنرا، افذي تت الذه افؼالـٜ 

افؼالـٜ،  فَرارات االٔئٜ افؼظٜٔ، ميفؾ تٖـده مـ مىٚ َٜ اإلنرا،ات لي نز، هخر مالـ ٕيالٚم

وظِٔف نن يهدر تَريرًا  ْتٔجالٜ تٖـالده مالـ ذفالؽ والّـ افتَريالر افالذي يهالدره ظالـ حًالٚ ٚت 

ا ييٓالر فْالٚ مالـ مرانًالٜ نظالتل )افؼـٜ اخلتٚمٜٔ، ويٍُل نن يتوالّـ افتَريالر افًٌالٚرة افتٚفٔالٜ 

 (.ي دٚفٍٜ فَرارات االٔئٜ افؼظٜٔنافؼـٜ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد. و ٚهلل افتقؾٔؼ
 

 .، عبداب بّ ًِيعًصطفا اهسرقاء، صاا احصني، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ17/6/1410: اهتاريخ         (                                           27) :رقٍ اهكرار              

 

 َٓاقػ١ اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ : املٛضٛع

 ٝل قسازات اهل١٦ٝخلطٛات ايػسن١ يف تطب

 

 :احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ مـ ال ٌٕل  ًده وظذ هفف و  ٌف وشِؿ، و ًد

ؾ٘ن االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر  ًد اشتًراوٓٚ فقاؿع ظّؾ االٔئٜ 

فتهالال ٔح مًٚمةهتالالٚ وتىٌٔالالؼ افًَالالقد  يف تىٌٔالالؼ ؿالالرارات االٔئالالٜ، وشالالًٔٓٚ وخىالالقات افؼالالـٜ

 :ؼظٜٔ ؿررت مٚ يعاف

يٌٌْل ظَد انتت  منسك  الغ االٔئالٜ افؼالظٜٔ و ِالس إدارة افؼالـٜ   والقر اد ٚشالٛ 

افَٕٚقة فِؼـٜ، وذفؽ دْٚؿنٜ اخلىقات افتل اختذهتٚ افؼـٜ فتىٌٔؼ ؿرارات االٔئٜ افؼالظٜٔ 

 وجتًِٓالٚ تتّنالك مالع ،وؽرهٚ مـ اإلنرا،ات افتالل تهال ح اشالتيفترات افؼالـٜ ومًٚمةهتالٚ

افًَقد افؼظٜٔ، ظذ نن يُالقن تالٚريخ هالذا االنالتت  ؿٌالؾ إًَالٚد اجلًّٔالٜ افًّقمٔالٜ افَٚدمالٜ 

 .فِؼـٜ

 .هذا مٚ تق ِٝ إفٔف االٔئٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ4/8/1410 :اهتاريخ      (                                                28)قـرار رقٍ         

 

 إداش٠ طًب فتح سطاب اضتجُاز: املٛضٛع

 

 :هفف و  ٌف، و ًدظذ ظذ ٌْٕٔٚ نّد واحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم 

 :الّٕالقذج ادًالّكؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ 

الالاتٍٚؿٔالالٜ ؾالالتح حًالالٚب اشالالتيفتر، واشالالتترة ضِالالٛ االشالالتيفتر اف ذيـ تًالالت دمٓت افؼالالـٜ مالالع ِ 

 .ظّةةٓٚ

و ًالد دراشالالٜ االٔئالالٜ الالذا الّٕالالقذج واالشالالتترة تَالرر د ٓالالت، وإضالالةا اشالؿ ضِالالٛ ؾالالتح 

ظالذ حًٚب اشتيفتر ظذ هذه االتٍٚؿٜٔ، وؿد متالٝ إنالٚزة افىِالٛ  ٚفهالٌٜٔ ادراؾَالٜ، وخترأالف 

 .الحُٚم افؼظٜٔ فًَد ادوٚر ٜ

 .هفف و  ٌف نعًغظذ و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .يوشف اهكرضاوي
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 ٓـ4/8/1410 :اهتاريخ                                                        ( 29)قـرار رقٍ              

 

 ِ أخر أدس ع٢ً إصداز خطاب ايطُإسه: املٛضٛع
 

 و ًد. هفف و  ٌف نعًغظذ احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد و

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ مالٚ ظروالتف افؼالـٜ 

 .خىٚب وتنظـ ظِّٜٔ إ دار 

 :ي يف ذفؽ تق ِٝ إػ مٚ يعنو ًد تداول االٔئٜ افر

إذا ـٚن خىٚب افوتن مٌىك  ٚفُٚمؾ مـ ؿٌؾ افنال ص ادٍُالقل ؾٔجالقز فِؼالـٜ  -1

نمٚ مالـ )خذ ننر ظذ إ دار اخلىٚب يتْٚشٛ مع اجلٓد ادٌذول يف ظِّٜٔ إ داره وتًجِٔف ن

 (.لٕف شًٔتيفّر مٌِغ افتٌىٜٔ 5نراً افْٚحٜٔ افًِّٜٔ ؾة يٌٌْل دهدر اخلىٚب نن يىِٛ ن

ونمٚ إذا ـٚن ؽالر مٌىالك ن الًة ؾالة ييٓالر فِٓٔئالٜ نالقاز نخالذ ننالر ظالذ افوالتن نو  -7

وىر افٍُٔالؾ افوالٚمـ إػ نداةالف اا يدؾع ادٍُقل ديْف ومٚ افٍُٚفٜ، لٕف ؿد يٗدي إػ افر ٚ إذا 

ًٚ  الة مَٚ الؾ، ومالٚ  حٔٞ شرنع ظِٔف  ت دؾع ظْف ويٌَك النالر افالذي تَٚوالٚه شالٚ َٚ ،ظْف ر ال

 .يٗدي إػ احلرام حرام

ونمٚ إذا ـٚن خىٚب افوتن مٌىك تٌىٜٔ نزةٜٔ ؽر ـٚمِالٜ، ؾٚفالذي يٌالدو نٕالف أالقز  -7

فِوٚمـ نن يٖخذ ننرًا ظـ اجلز، ادٌىك ؾَط  ٚظتٌٚر نٕف وـٔؾ   دمٜ هل ندا، هذا اجلز، مالـ 

 .مٚل ادٍُقل ظْده ـت يف حٚفٜ افتٌىٜٔ افُٚمِٜ
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، ؽر ادٌىك ؾة أقز نخذ ننر ظِٔف، دٚ شٌؼ  ٕٔٚف مـ نٕف يٗدي إػ افر ٚ، وظذ ونمٚ اجلز

، نمٚ مـ افْٚحٔالٜ افًِّٔالٜ ؾالة يٌٌْالل كهذا ؾة  ٖس ظذ افؼـٜ مـ نخذ ننر ظذ اجلز، ادٌى

لٕف شٔتيفّر مٌِغ اجلز، ادٌىالك مالـ افوالٚمـ، ظالذ  5دهدر اخلىٚب نن يىِٛ ننرًا ظذ ذفؽ

 .ؼ ذفؽٔتٚج إػ مزيد مـ افتٖمؾ وافٌ ٞ وإن االٔئٜ تٖمؾ يف حتَنن ادًٖفٜ حت

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .ًصطفا اهسرقاء، صاا احصني، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ4/8/1410 :اهتاريخ                                                            (30)قـرار رقٍ   
 

 ايتعاٌَ باملساع١ يف ايبطا٥ع ايدٚي١ٝ: املٛضٛع
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ مالٚ رؾًتالف افؼالـٜ يف 

حقل تًٚمِٓٚ يف ادرا  ٜ يف افٌوٚةع افدوفٜٔ افذي يتِ ص  72/1/1114يف خىٚهبٚ ادٗرخ 

 :ؾٔت يع

يتَدم ظّٔؾ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر يىِالٛ نن تنالسي رشـالٜ افران الل  -

ًٚ، و ًد ذفؽ تَالقم افؼالـٜ   وٚةع مًِقمٜ نددة ادقا ٍٚت  ٚفًًر ادًِـ الذه افٌوٚةع ظٚدٔ

 .، ظذ نن يدؾع افيفّـ مٗنًة  تٚريخ مًغ(ضٚفٛ افؼا،) ًٌٔٓٚ فًِّٔؾ 

تَقم رشـٜ افران ل  ؼا، افٌوٚظٜ ادًْٜٔ مـ  ْؽ اشتيفتري يتًٚمؾ  ٌٔع ورشا، هذه  -

افٌوٚةع، وتدؾع فف افَّٜٔ، ويَقم افٌْؽ االشتيفتري  تًجٔؾ هذه افٌوٚةع فؼـٜ افران الل 

 .ويٌٌِٓٚ  ذفؽ  ٚفتُِس

،  الؿ تىِالٛ (ضٚفٛ افؼا،)ع هذه افٌوٚةع فًِّٔؾ تَقم رشـٜ افران ل  ًد ذفؽ  ٌٔ -

ضٚفالٛ )مـ افٌْؽ االشتيفتري حتقيؾ مُِٜٔ هذه افٌوٚةع فديف مـ مُِٔتٓٚ إػ مُِٔالٜ افًّٔالؾ 

 (.افؼا،

 تًديد ؿّٜٔ هذه افٌوٚةع إػ رشـٜ افران الل يف مقظالد ( ضٚفٛ افؼا،)يَقم افًّٔؾ  -

 .مٗنؾ
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ادتٌٚدفٜ  غ رشـٜ افران ل ونضراف افًةؿالٜ يف  و ًد اضة  االٔئٜ ظذ ٕتذج ادراشةت

 :هذه ادًٚمِٜ ؿررت مٚ يع

ًٚ نن تًتيفّر افؼـٜ نمقاالالٚ مالـ خالةل هالذه ادًٚمِالٜ،  ؼالط نن تُالقن  ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

تِؽ افٌوٚةع مقنقدة ؾًًة يف مًتقدظٚت افٌْؽ االشتيفتري، وتَٔد  ٚشؿ رشـٜ افران الل، 

ٚدة مـ مًتقدظٚتف تيفٌالٝ ونالقد افٌوالٚظٜ يف مًالتقدظٚتف ومُِٔتٓالٚ د افٌْؽ افؼـٜ  نٓويزو  

فِران ل يف تٚريخ إًَٚد افهٍَٜ، ظذ نن يُقن تًٚمؾ افؼـٜ يف هذه ادًٚمِٜ  هالٍٜ مٗؿتالٜ 

 .ؿرب إػ افًةمٜ افؼظٜٔ مـ هذه ادًٚمِٜنرييفت تًتُّؾ اشتيفتر نمقاالٚ  ىرا وظَقد 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ

 

 .عبداب بّ ًِيع ،( )صاا احصني، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 

 

                                                 
 .ؽر مقاؾؼ: افنٔخ  ٚفح احلهغ، وٕص حتٍيفحتٍظ  (1)
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 ٓـ4/8/1410 :اهتاريخ         (                                                31)قـرار رقٍ        
 

 غسا٤ ايٛنٌٝ باضِ ايػسن١: املٛضٛع
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده وافهة

 :ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ مٚ يع

ادَدم مـ ٕٚةٛ اددير افًالٚم فًِةؿالٚت اخلٚرنٔالٜ  144/34/اخلىٚب رؿؿ   س ر :أوالا 

افٌوالٚةع افتالل تنالس ٚ رشـالٜ ٜ ٔافذي يىِٛ ؾٔف ظدم اإلفزام  ت قيؾ ادًتْدات وو ٚةؼ مُِ

وإٕت حيررهٚ افٌٚةع  ٚشالؿ افىالرف ادَٚ الؾ ادنالسي مالـ  ،افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر  ٚشّٓٚ

رشـالالٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فُقٕالالف وـالالًٔة ظالالـ رشـالالٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ يف افؼالالا،، ويَالالقم 

اصسى هذه افٌوٚظٜ  افىرف ادَٚ ؾ  ُتٚ ٜ ظٌٚرة ظذ مًتْدات و ٚةؼ ادُِٜٔ يَر  ّقنٌٓٚ نٕف

 . ق ٍف وـًٔة فؼـٜ افران ل

و ًد تٖمؾ االٔئالٜ ومرانًتٓالٚ فْهالقص االتٍالٚا افًالٚم فِّتالٚنرة  ٚدرا  الٜ ؿالررت ظالدم 

ادقاؾَٜ ظذ هذا افىِٛ، حٔٞ إن ـتٚ ٜ افق الٚةؼ  ٚشالؿ رشـالٜ افران الل هالق إ ٌالٚت فتُِّٓالٚ 

ًٚ، وظ دم افالْص ظِٔالف يالٗدي  ٚفًِّٔالٜ إػ فٌِوٚةع افتل حتق ٚ هذه افق ٚةؼ متًٚرف ظِٔف دوفٔ

ًٚ ونن افىرف ادَٚ الؾ هالق ادًالتٍٔد مالـ هالذه افٌوالٚةع حٔالٞ شالتٗ ل إفٔالف وافهقريٜ، خهق 

 .مُِٜٔ افٌوٚةع

ـت اضًِٝ االٔئٜ ظذ خىٚب رشـٜ افران ل فةشتيفترات اإلشالةمٜٔ  ِْالدن رؿالؿ  :ثاىواا 

ّتٚنرة  ٚدرا  الٜ افتالل تالْص مـ االتٍٚا افًٚم فِ 1/7افذي تىِٛ ؾٔف تًديؾ افٍَرة  7736

ظذ تًٓد افىرف ادَٚ ؾ  تَديّف فِق ٚةؼ افتالل تيفٌالٝ مُِٔالٜ رشـالٜ افران الل فٌِوالٚةع نالؾ 

 .افًَد خةل نشٌقظغ، واشتٌداالٚ يف نؿرب وؿٝ يُـ
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ادالدة وال الد مالـ حتديالدهٚ  قؿالٝ مًالغ،  ضالةاإذفؽ رنت نٕف ال أقز فو ًد تٖمؾ االٔئٜ 

غ االٔئٜ ومدير مُتٛ افؼـٜ يف فْدن ظذ حتديد اددة  نالٓر ؾالة وحٔٞ نرى افتٍٚهؿ  غ نم

 .مٕٚع فدى االٔئٜ مـ ذفؽ

ـت اضًِٝ االٔئٜ ظذ خىٚب رشـٜ افران ل فةشتيفترات اإلشالةمٜٔ  ِْالدن رؿالؿ  :ثالثاا 

  ٔالٞ ( 1-7)يف افًالىر افرا الع مالـ افٍَالرة  "مٌٚرشة"افذي تىِٛ ؾٔف إدخٚل ـِّٜ  6312

 :تهٌح ـٚفتٚ 

وترشالالؾ إفٔالالف  ْالالٚ، ظالالذ ذفالالؽ  "مٌالالٚرشة" ٌٔالالع افٌوالالٚةع فِىالالرف ادَٚ الالؾ ( نرا الالؽ)َالالقم ت"

 ."...تًًُِٚ 

و ًد تٖمؾ االٔئٜ الذا افتًديؾ رنت ادقاؾَٜ الٕتٍٚ، ادٕٚع افؼظل مـ ذفؽ ولٕف مـ الزم 

 .ظَد ادرا  ٜ

دن رؿالؿ ـت اضًِٝ االٔئٜ ظذ خىٚب رشـٜ افران ل فةشتيفترات اإلشةمٜٔ  ِْال :رابعاا 

مـ االتٍٚا افًٚم فِّتٚنرة  ٚدرا  ٜ ( ن-7-1)افذي تىِٛ ؾٔف تًديؾ افٍَرة افٍرظٜٔ  6312

 :   ٔٞ تهٌح ـت يع

تْتَالالؾ مُِٔالالٜ افٌوالالٚةع افتالالل يتوالالّْٓٚ ظَالالد ادرا  الالٜ إػ رشـالالٜ افران الالل مٌالالٚرشة ظْالالد )

 ..(..اشتةم افىرف اآلخر فيفّـ افؼا،

اؾَٜ ظذ افتًديؾ ادذـقر، حٔٞ إن افىالرف ادَٚ الؾ و ًد تٖمؾ االٔئٜ فذفؽ رنت ظدم ادق

ظْدمٚ يًتِؿ  ّـ افؼالا، مالـ رشـالٜ افران الل ـقـٔالؾ ظْٓالٚ ظِٔالف نن يًالًك إلمتالٚم افؼالا، 

ًٚ فف ،فِؼـٜ  .و ًد ذفؽ تًتز افٌوٚةع مُِ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .عبداب بّ ًِيع ،( )صاا احصني، كيىعبداب بّ ع: املٛقعٕٛ

                                                 
 .«ٜ ن ًة ظذ االتٍٚا ادنٚر إفٔف ًدم ادقاؾَ  :حتٍظ»: ٔخ  ٚفح احلهغ، وٕص حتٍيفحتٍظ افن (1)
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 ٓـ27/10/1410 :اهتاريخ           (                                             32)قـرار رقٍ              

 

 (فٝصا)إصداز بطاق١ ايتطٛم  :املٛضٛع
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ خىٚب افؼـٜ رؿالؿ 

ادتًِالالؼ  ًزمٓالالٚ ظالالذ إ الالدار  ىٚؿالالٜ افتًالالقا  77/1/1444وتالالٚريخ  117/34/  س ر

ًٚ  ٚشؿ   .فًّةةٓٚ، وتىِٛ رني االٔئٜ يف ذفؽ( ؾٔزا)ادًروؾٜ ظٚدٔ

 :يف اآليت وحٔٞ إن هذه افًِّٜٔ ـت تتهقرهٚ االٔئٜ تتِ ص

تهدر افؼـٜ  ىٚؿٚت  ةشتُٜٔٔ  ْٚ، ظذ رؽٌٜ نحد ظّةةٓٚ  ؼوط نالددة حتّالؾ  

 .اشؿ ظِّٔٓٚ واشؿ ؾٔزا واشؿ افؼـٜ ادهدرة فٌِىٚؿٜ

و خدمالٜ مالٚ  ال٘ راز هالذه افٌىٚؿالٜ فالدى ادتالٚنر نيَقم افًّٔالؾ ظْالد حٚنتالف فٌوالٚظٜ  

ٚ يريالده، وتالدؾع ؿّٔتٓالٚ افؼالـٜ  ًالد واالٔئٚت افتل تٌَؾ افتًٚمؾ هبذه افٌىٚؿٜ، وحيهؾ ظذ م

اشتةمف افٌوٚظٜ نو اخلدمٜ و ٔٚن ؿّٔتٓٚ،  ،اضةظٓٚ ظذ افٍٚتقرة ادقؿًٜ مـ افًّٔؾ ادتوّْٜ

وتًجؾ افؼـٜ ادٌِالغ ظالذ حًالٚب ظِّٔٓالٚ افالذي اشالتِؿ افٌىٚؿالٜ مْٓالٚ، وترشالؾ فالف ـنالػ 

 .حًٚب يًدده خةل مدة مًِقمٜ

 ييٓر الٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ مالٚ يقنالٛ االظالساض ظالذ و ًد تٖمؾ االٔئٜ الذه ادًٚمِٜ ا

،  ؼط نال يستٛ ظذ ؿٔٚمٓٚ  ذفؽ نخذ نو إظىٚ، ني (ؾٔزا)ؿٔٚم افؼـٜ  ٘ دار هذه افٌىٚؿٜ 

ؾٚةدة نرمٜ  نُؾ طٚهر نو مًتس، شقا، تؿ ذفؽ مع ظّةةٓٚ نو رشـٜ ؾٔزا افًٚدٜٔ نو رشـالٜ 
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 ٚفقشٚضٜ افٍْٜٔ واحلًٚ ٜٔ  غ رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ  اخلدمٚت ادٚفٜٔ افًر ٜٔ افتل شتَقم

 .فةشتيفتر ورشـٜ ؾٔزا افًٚدٜٔ نو ؽرهؿ مـ نضراف ادًٚمِٜ

وؿالالد ؿٚمالالٝ االٔئالالٜ  تًالالديؾ ّٕالالقذج افؼالالوط افًٚمالالٜ إل الالدار هالالذه افٌىٚؿالالٜ واشالالت دامٓٚ 

 .وهق مرؾؼ هبذا افَرار( افٍٔزا)وشّتف ضِٛ اصساك يف  ىٚؿٜ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  .و ٚهلل افتقؾٔؼ

 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى :املٛقعــٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ26/10/1410 :اهتاريخ                                               ( 33)قـرار رقٍ         

 

 (ت)ش تسٜٚر ايػسن١ يطٓدات عدّ دٛا :املٛضٛع

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىالٚب ادقنالف مالـ 

ر يف ادتًِؼ  ىِٛ افٌْالقك  ًّالٚمهٜ رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفت 7767افؼـٜ  رؿؿ 

 . ٚفدوالر المريُل (ت)ترويٟ و ٔع شْدات 

و تٖمؾ االٔئٜ يف ٕقظٜٔ افًْدات ادذـقرة تٌغ نهنٚ شْدات ر قيٜ يهدرهٚ افٌْؽ ادرـالزي 

ًٚ نو رشا،ً إحدى احلُقمٚتادكي فًد افًجز يف مٔزإٜٔ   ، وظذ هذا ؾة أقز افتًٚمؾ هبٚ  ًٔ

5ًٚ لهنٚ مـ افر ٚ افكيح افذي ور د افْٓل ظْالف يف افُتالٚب وافًالْٜ ونعالع ادًالِّقن نو تقشى

 .ظذ حتريّف، فذا أٛ ظذ افؼـٜ ظدم افتقشط يف ترويٟ و ٔع افًْدات ادذـقرة

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب بّ ًِيع ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ
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 ٓـ26/10/1410 :اهتاريخ                                                   (  34)ار رقٍ قـر   

 

 اتفاق١ٝ تٛنٌٝ : املٛضٛع

 يتٓفٝر عًُٝات املتادس٠ يف ايعُالت األدٓب١ٝ ٚاملعادٕ ايٓفٝط١

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ الّٕقذج افذي  ًيفتف  ؾَد اضًِٝ

يف افًّالالةت النٌْٔالالٜ وادًالالٚدن ( ادوالالٚر ٜ)اتٍٚؿٔالالٜ ظِّٔالالٚت ادتالالٚنرة )افؼالالـٜ حتالالٝ اشالالؿ 

 (.افًٍْٜٔ

ًٚ مـ افًّٔؾ نو مـ يقـِالف افًّٔالؾ  و تٖمؾ الّٕقذج ادذـقر مـ ؿٌؾ االٔئٜ وندتف تٍقيو

ل  ٚدتٚنرة يف  ٔع ورشا، افًّةت النٌْٜٔ وادًٚدن افًٍْٜٔ، وتَالقم افؼالـٜ فؼـٜ افران 

 .ـذفؽ   ًؿ نو إوٚؾٜ ؿّٔتٓٚ مـ نو إػ ر ٔد افًّٔؾ ادقـؾ فِؼـٜ

و ًد تالداول االٔئالٜ يف افتُٔٔالػ افؼالظل فىًٌٔالٜ افًةؿالٜ  الغ افؼالـٜ وظِّٔٓالٚ وضًٌٔالٜ 

ًٚ مالـ نن تَالقم ادًٚمِٜ، تٌغ نن الّٕقذج ادذـقر مـ ؿٌٔؾ  افقـٚفٜ، فذا ؾ٘ن االٔئٜ ال ترى مًٕٚال

اتٍٚؿٔالٜ تقـٔالؾ فتٍْٔالذ )افؼـٜ  ذفؽ، وؿد ؿٚمالٝ االٔئالٜ  تًالديؾ الّٕالقذج ادالذـقر وشالّتف 

 .و ٌٔتف مرؾَٜ هبذا افَرار( ظِّٔٚت ادتٚنرة يف افًّةت النٌْٜٔ وادًٚدن افًٍْٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .عبداب بّ ًِيع ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ26/10/1410 :اهتاريخ     (                                              35)قـرار رقٍ        

 

 غسا٤ عكاز َٔ ايبا٥ع ٚبٝع٘ ع٢ً آخس  :املٛضٛع

 ِ األٍٚ بطبب ايطسا٥ببطعس َؤدٌ َعًّٛ ًَٚه١ٝ ايعكاز باض

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 :وٕهف 176/44/افؼـٜ  رؿؿ   س ر

افٌالٚةع ؤًٌٕالف ظالذ ضالرف هخالر  ٍٕٔد ؾؤِتُؿ نْٕٚ  هدد افدخقل  ًِّٜٔ رشا، ظَٚر مالـ

 ًًر  ٔع مٗنؾ مًِقم، ؽر نن مُِٜٔ افًَالٚر شالتٌَك  ٚشالؿ افىالرف افٌالٚةع لشالٌٚب حتتّٓالٚ 

افيروف افياةٌٜٔ  ٚفقاليٚت ادت دة،  ٔد نٕف شٔتؿ حترير  الؽ  ٔالع مق الؼ مالـ نٓالٜ دتهالٜ 

 . ٚشؿ افران ل

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف هذه ادًٖفٜ تق ِٝ إػ مٚ يع

ًٚ ٕ ق افَٕٚقن يف افٌِد افذي تتؿ ؾٔف افًِّٜٔ، وهل إن ـٕٚ ٝ افىريَٜ ادَسحٜ ال تًتز ؽن

درج ؿٕٚقة واشتٍٚدة مـ  ٌرة مـ  ٌرات افَٕٚقن، ؾة ييٓر فِٓٔئٜ مالٕٚع رشظالل مالـ الخالذ 

هبٚ، ويٌٌْل نن تزود افؼـٜ االٔئٜ  هقرة مق َٜ لول مًٚمِٜ مـ هذا افْق  درانًتٓٚ مـ ؿٌؾ 

 .االٔئٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 .عبداب بّ ًِيع ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ26/10/1410 :اهتاريخ        (                                            36)قـرار رقٍ              
 

 أدريٖا َس٠ أخس٣ ع٢ً ْفظ ايبا٥عتغسا٤ عني ثِ : املٛضٛع
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 :وٕهف 173/44/افؼـٜ  رؿؿ   س ر

ـٚفىالٚةرات -فؼالـٜ  ؼالا، مقنالقدات مًْٔالٜ قم إرنق افتُالرم  ٘ؾٚدتْالٚ  ٘مُٕٚٔالٜ نن تَال

 ًًر  ٚ ٝ ندد،  ؿ تَقم افؼـٜ  تٖنر ادًدات إػ ٍٕس افن ص افذي تؿ رشاؤهٚ   -ميفةً 

مْف ددة مًْٜٔ ؿد تهؾ فًدة شْقات، و ًد إتٓٚ، مدة افتالٖنر تَالرر افؼالـٜ يف وؿتٓالٚ  ٔالع نو 

 :، وميفٚالً فذفؽإأٚر ٍٕس ادًدات إػ ضرف نديد نو ٍٕس افىرف افًٚ ؼ

 6 َّٜٔ ظؼة مةيغ دوالر  ؿ يتؿ تٖنرهٚ فٍْس افىرف  ٌِّغ ( ن)يتؿ رشا، ضٚةرة مـ 

مةيغ دوالر ددة  ةث شْقات ظًِت  ٖٕالف  ًالد إتٓالٚ، مالدة اإلأالٚر شتًالتِؿ افؼالـٜ افىالٚةرة 

 .ادذـقرة نظةه

 :و تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال تق ِٝ دٚ يع

ًٚ ؾالة  الٖس نن تَالقم  تٖنرهالٚ ظالذ مالـ إذا ـٕٚٝ افؼـٜ شتِّؽ ا ًٚ رشظٔال ًٚ تٚمال فًغ مُِ

ًٚ مالْٓت  ٚفت ٔالؾ ظالذ  ًٚ، مٚ ا تُـ هذه افًِّٜٔ تقاضئال اصستف مْف  ؼوط اإلنٚرة ادًتزة رشظ

اشت ةل افر ٚ، وتَقم افؼـٜ  تزويد االٔئٜ  هقرة مق َٜ لول ظِّٔالٜ الالذا افْالق  درانًتٓالٚ 

 .مـ ؿٌؾ االٔئٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  قؾٔؼ،و ٚهلل افت

 .عبداب بّ ًِيع ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ26/10/1410 :اهتاريخ                                                 ( 37)قـرار رقٍ        
 

  ضا زبًٜٛادٛاش إقساض ايػسن١ يػسن١ متًهٗا قس :املٛضٛع

 يًطسا٥ب إذا نإ ذيو ال ٜعترب غػا حنٛ  يف ايظاٖس تفادًٜا

 ايكإْٛ يف ايبًد ايرٟ تتِ فٝ٘ ايع١ًُٝ
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

مالـ  ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم

 :وٕهف 174/44/افؼـٜ  رؿؿ   س ر

ٍٕٔد ؾؤِتُؿ  ٖن افؼـٜ تالدرس إمُٕٚٔالٜ رشا،  ًالض ادًالدات وتٖنرهالٚ ظالذ ظّالة، 

 ٚفقاليالالٚت ادت الالدة المرئُالالٜ، ولشالالٌٚب  اةٌٔالالٜ شالالتَقم افؼالالـٜ  تٖشالالٔس رشـالالٜ نخالالرى 

 . ٚفقاليٚت ادت دة المرئُٜ فتَقم  ذفؽ

دت دة  الٚؿساض مٌِالغ مًالغ  ًالًر ؾٚةالدة  ٚ الٝ مالـ شتَقم افؼـٜ ادِّقـٜ  ٚفقاليٚت ا

رشـٜ وشٔىٜ تٗشس خٚرج افقاليٚت ادت دة، وشتَقم افؼـٜ افقشالٔىٜ  الدورهٚ  الٚؿساض 

ًٚ فالدؾع  اةالٛ إػ مهالِ ٜ  ٍٕس ادٌِغ و ٍْس افؼوط مـ رشـٜ افران الل، وذفالؽ تٍٚديال

فٜٔ تٚمالٜ ظالـ رشا، ووفٜ مًالٗٗافياةٛ المرئُٜ، ظًِت  ٖن افؼالـٜ هالل افتالل شالتُقن مًال

ادًدات وتٖنرهٚ ودؾالع ؿّٔالٜ ادًالدات ومهالٚريػ افتنالٌٔؾ واشالتةم ادًالدات ظْالد إتٓالٚ، 

 .ؾسات افتٖنر

 :و تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع
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ًٚ ٕ ق افَٕٚقن يف افٌِد افذي تالتؿ  إذا ـٕٚٝ هذه افىريَٜ افتل تًروٓٚ افؼـٜ ال تًتز ؽن

ًٚ واشالتٍٚدة مالـ  ٌالرة مالـ  ٌالرات افَالٕٚقن، ونن افؼالـٜ  ؾٔف افًِّٜٔ، وإٕت ًٚ ؿٕٚقٕٔال تًتز درن

ادقنقدة يف افقاليٚت ادت دة و افؼـٜ افقشٔىٜ افتل تْنٖ يف  ِد هخر يِقـتٚن حََٜٔ فؼـٜ 

افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر، إذا ـٚن المر ـت ذـر ؾة ييٓر فِٓٔئٜ مٕٚع رشظالل مالـ الخالذ 

لٕالف ومالٚ يِّالؽ  5دٚ ٕص ظِٔف افٍَٓٚ، مـ نن افر ٚ ال أالري  الغ افًٌالد وشالٔدههبذه افىريَٜ، 

وـذفؽ افؼـٜ  ٚفًٌْٜ دٚ متُِف مـ افؼـٚت، وتزود افؼـٜ االٔئٜ  هقرة مق َٜ مـ  5فًٔده

 .نول ظِّٜٔ تتؿ هبذه افىريَٜ درانًتٓٚ مـ ؿٌؾ االٔئٜ

 .و  ٌف نعًغ ظذ هففوو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب بّ ًِيع ،عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                                     (38)قـرار رقٍ         
 

 عدّ دٛاش غسا٤ ايػسن١ َب٢ٓ ٚضرت ٖاٚع  :املٛضٛع

 غسن١ ضٝهٛزتٝصَػازن١ َع 
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ ادًٚمِالٜ افالقاردة مالـ 

يف إٕنٚ، رشـٜ تدظك ( ش)رشـٜ افؼـٜ افتل تتًِؼ  ٚشتيفتر رشـٜ افران ل  ٚالصساك مع 

، وذفؽ فؼالا، مٌْالك وشالسهٚوس يف فْالدن نّالًة %11وفنراتقن % 31فِران ل مْٓٚ  (ن)

 ًَد إنٚرة ددة  س شْقات، ظذ نن يُقن لشٓؿ رشـٜ افران ل مٔزات ؽر افتل لشٓؿ 

ومـ ذفؽ نن النرة شٔكف مْٓٚ ظذ مٚ يِزم فٌِّْك مـ  اةٛ ومٚ صٚهبٓٚ  ،(ش)رشـٜ 

ًٚ  ،(ش)رشـٜ وافٌٚؿل يُقن مـ ٕهٔٛ   .وال تْٚل مْف رشـٜ افران ل صٔئ

وشُٔقن فؼـٜ افران ل مٚ يًّك   ؼ افٌٔع اخلٔالٚري،   ٔالٞ تِالزم رشـالٜ افران الل 

شُٔقرتٔز  ؼا، حهٜ افران ل مـ ادٌْك ظْد إَوٚ،  الس شالْقات، ظالذ نن يُالقن ذفالؽ 

ًٚ إفٔف مٌِغ يًٚوي مَالدار ا:  يفّـ يرـٛ ـٚفتٚ  فٍٚةالدة ادرـٌالٜ مَدار اشتيفتر افران ل، موٚؾ

ًٚ إفٔٓت ظؼة  ٚدٚةالٜ مالـ ؿّٔالٜ افزيالٚدة يف  ظذ مدى  س شْقات نتًٌٜ ـؾ شتٜ نصٓر، موٚؾ

 (.افًَٚر إن وندت

فالـ يُالقن نؿالؾ مالـ رنشالتل افران الل،  (ش)الوؿد توّـ افًَد نن شًر  ٔع افران ل ف

ًٚ يًالالٚوي مَالالدار افٍٚةالالدة ادرـٌالالٜ ـالؾ شالالتٜ نصالالٓر، ؾالالٚفران ل  ًٚ إفٔالالف مٌٌِالال فالالـ خينالال فالالق موالٚؾ
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مالٚ يًالّك  (ش)فالال إ ٍوٝ ؿّٜٔ افًَٚر، ومـ ٕٚحٜٔ نخرى يّْح افران ل  ّقنٛ افًَد 

رشا، ٕهالالٔٛ افران الالل يف ني وؿالالٝ خالالةل  (ش)  الالؼ افؼالالا، اخلٔالالٚري،   ٔالالٞ يًالالتىٔع 

ًٚ : اخلّس شْقات  يفّـ حيدد وؾؼ افهٌٜٔ افتٚفٜٔ ًٚ إفٔالف مٌٌِال مَدار اشالتيفتر افران الل، موالٚؾ

حلالؼ افؼالا،،  (ش)دة ادَالررة يف  ْالقك فْالدن مرـٌالٜ حتالك تالٚريخ يٚرشالٜ يًٚوي مَدار افٍٚة

ًٚ إفٔٓت ظؼة  ًٚ إػ ـالؾ ذفالؽ رشالؿ حالؼ  موٚؾ ٚدٚةٜ مـ زيٚدة شًر افًَالٚر إن ونالدت، موالٚؾ

ٚدٚةالٜ مالـ اشالتيفتر افران الل حًالٛ  افؼا، اخلٔٚري وهل ًٌٕٜ  غ واحد إػ واحد وٕهػ 

 .افًَٚر (ش)افتٚريخ افذي ينسي ؾٔف 

و تٖمؾ االٔئٜ الذه افهٌٜٔ تق الِٝ إػ نن هالذا افًَالد ا يَهالد  الف افٌٔالع احلََٔالل ومتِالؽ 

ًٚ، وإٕت ؿهد  ف اختٚذه شتٚرًا ووشِٜٔ فَرض يّْ ف افران الل  ًٚ رشظٔ  مَٚ الؾ (ش)افًَٚر متُِ

ًٚ وأٛ ظذ افؼـٜ افتقؿػ ظالـ  ؾٚةدة ر قيٜ نرمٜ، فذا ترى االٔئٜ نن هذا افًَد ال أقز رشظ

 .خقل يف ميفؾ هذه ادًٚمِٜافد

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،( )، عبداب بّ ًِيعًصطفا اهسرقاء، صاا احصني، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .( )عبداب اهبصاَ

                                                 
 .«افًَد   ٔح واالشتهْٚ  نٚةز وال نرى ونٚهٜ مْع ذفؽ»: حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل  ـ مْٔع، وٕص حتٍيف (1)

 .«ونرى   ٜ افًَد واالشتهْٚ  ،دٚفػ» :ٚم ٕص حتٍيفحتٍظ افنٔخ ظٌداهلل افًٌ (7)
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                                      ( 39)قـرار رقٍ               

 

 بٝع ايػسن١ عكازًا حمُاًل بعكد إداز٠  :املٛضٛع

 َع بكا٤ األدس٠ يًػسن١
 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ 

 :افذي ٕهفافؼـٜ و

ٕرنق افتُرم  ٘ؾٚدتْٚ  ٚفرني افؼظل حقل ؿٔٚم افؼـٜ  ؼا، ظَٚر مـ افٌالٚةع ومالـ  الؿ "

تٖنره ظذ ٍٕس افٌٚةع فٍسة زمْٜٔ، و ًد ذفؽ تَقم افؼـٜ  ٌٔع افًَٚر فىرف هخر، ظًِت  ٖن 

ـٜ ظَد افٌٔع ينتّؾ ظذ رشط  ٖن ؿّٜٔ اإلأالٚر خالةل ؾالسة افتالٖنر ظالذ افٌالٚةع تًالقد فِؼال

 .وفٔس فِّنسي

ميفًة فذفؽ تَقم افؼـٜ  ؼا، ظَٚر  ٌِّغ ظؼة مةيغ ريٚل، ومـ  ؿ تَقم  تٖنره ظذ 

ًٚ  ٌٔع ٍٕس افًَالٚر ظالذ  ًٚ ددة  س شْقات، وتَقم افؼـٜ نيو افٌٚةع  ٌِّغ مِٔقن ريٚل شْقي

 .ضرف هخر  ًًر يتٍؼ ظِٔف   ٔٞ نن ؿّٜٔ اإلأٚر ادذـقرة نظةه تٌَك فِؼـٜ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال تق ِٝ دٚ يٖيت

نن  َٚ، ننرة افًَٚر ادٌٔع مًت َٜ فؼـٜ افران ل خالةل مالدة اإلأالٚر  ًالد  ٔالع رشـالٜ 

افران ل افًَٚر فِّنسي اجلديد هق رشط ال يَالره مًيالؿ الةّالٜ افٍَٓالٚ،،  الؾ يالرون ؾًالٚد 

ادٚفالؽ وهالق ادنالسي اجلديالد،  افٌٔع هبذا افؼط5 لن النرة ظقض ادًٍْٜ افتل هل مـ حؼ
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ًٚ لنرتالف ظالـ مالدة مًالتٌَِٜ  ًالد  ـت نٕف رشط مًتٌرب نن ئٌع ادٚفؽ ظَٚره ويٌَالك مًالت َ

 .زوال مُِٔتف ظْف إػ مٚفؽ نديد، ؾِذا ال ترى االٔئٜ نن متٚرس افؼـٜ هذا الشِقب

ؽرا الٜ  وترى االٔئٜ نن هْٚك ضريَٜ نخرى مًْجّٜ مع افَقاظد افؼالظٜٔ وال خالةف وال

ؾٔٓٚ ويت َؼ هبٚ ادَهقد  ٚفىريَالٜ الوػ  هالقرة ـٚمِالٜ، وذفالؽ  الٖن تٌٔالع رشـالٜ افران الل 

خذ  ٚفىريَالٜ ٗ  افًَؿ الول ادٌِالغ افَْالدي افالذي شالٔ: افًَٚر ادٖنقر  يفّـ مُقن مـ ؿًّغ

الوػ، وافًَؿ افيفالٚة مالـ افاليفّـ هالق مٌِالغ النالرة افتالل ـالٚن شالٖٔخذهٚ مالـ ادًالتٖنر ظالذ 

 . افٌٚؿٜٔ مـ مدة اإلأٚرافًْقات 

و ذفؽ ال ختتِػ افْتٔجٜ يف يش، ظذ رشـٜ افران ل، وفُْٓالٚ تت َالؼ  هالقر ال ؽرا الٜ 

ؾٔٓٚ وال دٚفٍٜ جلّٓقر الةّٜ يف افؼوط افتًٚؿديٜ، وتزود افؼـٜ االٔئٜ  هقرة مق َٜ لول 

 .افؼظٜٔ ظِّٜٔ تتؿ مـ هذا افْق  درانًٜ  ٔٚؽتٓٚ وافتٖـد مـ شةمتٓٚ مـ افْٚحٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،( )، عبداب بّ ًِيعًصطفا اهسرقاء، صاا احصني، عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .( )عبداب اهبصاَ

 

                                                 
افًَالد  ال ٔح واالشتهالْٚ  نالٚةز وال نرى ونٚهالٜ مْالع »: نٔخ ظٌداهلل  ـ مْٔع، وٕالص حتٍيالفحتٍظ اف (1)

 .«ذفؽ

 .«ونرى   ٜ افًَد و االشتهْٚ  ،دٚفػ»: ٕص حتٍيف، افنٔخ ظٌداهلل افًٌٚم حتٍظ  (7)
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 ٓـ6/12/1410 :ريخاهتا                                                   ( 40)قـرار رقٍ         

 

 دٛاش اضتدداّ ايػسن١ يًتأَني ايتذازٟ :املٛضٛع

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ 

 :افؼـٜ وافذي ٕهف

ًٚ إػ تقشالالٔع ؿْالالقات االشالالتيفتر افتالالل  ال خيٍالالك ظالالذ ؾوالالِٔتُؿ)             نن افؼالالـٜ تًالالًك حٚفٔالال

ًٚ، وفَالد دن الٝ ادْنالتت  ًٚ نو خٚرنٔال ال تتًٚرض مع افؼيًٜ اإلشةمٜٔ وتْقظٓٚ، شقا، داخِٔ

ًٚ ظالذ افٌوالٚةع نو افًَالٚر نو افًالٔٚرات نو ني  ًٚ جتٚري افتجٚريٜ ظٚمٜ يف تًٚمةهتٚ نن تٗمـ تٖمْٔ

ًٚ ظالذ ٕق  مـ نٕقا  افً ِع افتالل تتًٚمالؾ ؾٔٓالٚ  الٚفٌٔع نو  ٚفؼالا، نو  ٚالشالتيفتر، وذفالؽ حر ال

شةمتٓٚ يٚ تتًرض فف مالـ َٕالص يف افىريالؼ نو حريالؼ نو ؽالر ذفالؽ، ؾٓالؾ أالقز فِؼالـٜ يف 

تًٚمةهتالالٚ اخلٚرنٔالالٜ يف  ًٔٓالالٚ ورشاةٓالالٚ واشالالتيفتراهتٚ نن تَالالقم  ٚشالالت دام افتالالٖمغ افتجالالٚري 

ًٚ؟ خٚ ٜ ون ٕف يف اخلٚرج ال يُّالـ نن تالتؿ هالذه ادًالٚمةت  الدون افتالٖمغ ادتًٚرف ظِٔف دوفٔ

 .افتجٚري

ٕرنق مـ ؾؤِتُؿ إظىٚ،ٕٚ افرني افؼظل يف ذفؽ، ظًِت  ٖن ـيفرًا مـ ادًٚمةت متقؿٍٜ 

 .(ظذ هذا المر

و ًد تداول االٔئٜ حقل هذا ادقوق  افذي ـيفر ؾٔف افَْالٚش واخالتةف اآلرا،  الغ ؾَٓالٚ، 

ظَد افتٖمغ وحتديد ضًٌٔتف، وتًَّٔف إػ تٖمغ تًٚوة ال يَهد مْف افر ح، افًك يف تُٔٔػ 
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واالختةف حقل نقاز ظَالد  ،-متٚرشف رشـٚت افتٖمغ  َهد افر حوهق مٚ -وتٖمغ جتٚري 

ًٚ دٚ ؾٔف مـ صٌٓٚت، يالٚ ن الر وٕالقؿش يف ادجالٚمع افٍَٓٔالٜ  افتٖمغ افتجٚري وظدم نقازه رشظ

 :مـ ـتٛ و  قث، تٌغ فِٓٔئٜ افؼظٜٔ  نٖن افتٖمغ مٚ يعوافْدوات، ومٚ ٕؼ ؾٔف 

ال تًِالؿ االٔئالٜ نن نحالدًا خيالٚفػ يف   -وهق ادًّك تٖمْٔٚ تٌٚدفًٔٚ -ة إن افتٖمغ افتًٚو -1

 .نقازه  غ ظِت، افًك

ًٚ واشً -7 ًٚ ؿد اختٍِٝ ؾٔف هرا، افًِت، ادًٚرصيـ اختةؾ ، ًٚ نن افتٖمغ افذي يًّك جتٚري

ؾٔف متًٚـًٜ  الغ ادٌٔ الغ وادالًٕٚغ وادتالقؿٍغ وادّٔالزيـ  الغ  ًالض نٕقاظالف  ؾُٕٚٝ هراؤهؿ

و ًوٓٚ، وفُؾ ؾريؼ حججف وندفتف افتل يًالتْد ؾٔٓالٚ إػ ن القل رشظٔالٜ مًتالزة، وؿالد تٌالدو 

غ وضالرح الخالرى، وال شالٔت يف َاحلجٟ متُٚؾئٜ فٔس مـ افًالٓؾ اظالتتد حجالٟ نحالد افٍالري

ٖمغ، وظالالدم ونالالقد عًٔالالٚت فِتالالٖمغ افتًالالٚوة يف افالالٌةد والالق، احلٚنالالٜ ادِ الالٜ إػ ٕيالالٚم افتالال

 .اإلشةمٜٔ تًتىٔع نن تًتقظٛ احلٚنٜ يف عٔع افْقاحل واحلجقم

إن مًيؿ افنٌٓٚت افتل ييفرهٚ ادًٕٚقن فِتٖمغ افتجٚري ويردهٚ ادجٔزون ؿالد يَالٚل  -7

 .ؽنهنٚ واردة نيوٚ ظذ افتٖمغ افتًٚوة، ـت هق مقوح ؾٔت ـتٛ وٕؼ حقل ذف

الذه االظتٌٚرات مـ احلجٟ ادتًٚروٜ يف مقوق  افتٖمغ افتجٚري، وفِ ٚنٜ ادِ ٜ إفٔف 

يف عٔع ادجٚالت االؿتهٚديٜ افًٚمٜ، وافقؿٚةٜٔ اخلٚ ٜ، ال ييٓر فِٓٔئٜ حتك اآلن مالٚ يقنالٛ 

ظْف ومـ  ؿ ا تر مٚ يقنٛ االظساض ظذ نن متٚرس رشـٜ افران ل  ادًٗولحتريؿ افتٖمغ 

، تٖمغ جتٚري يف مًٚمةهتٚ افؼالظٜٔ افتالل حتتالٚج ؾٔٓالٚ إػ افتالٖمغ، وؽْالل ظالـ افٌٔالٚن نن إنرا

 .افُةم ظـ افتٖمغ افتجٚري هْٚ ال ينّؾ افتٖمغ ظذ احلٔٚة

االٔئالٜ افؼالـٜ ظالذ نن حتالرص ظالذ إييفالٚر إنالرا، افتٖمْٔالٚت افتالل  ويف افقؿٝ ًٍٕف تقيص

افتالل نٕنالٖهتٚ  ًالض ادٗشًالٚت ادٚفٔالٜ ـِالت ـالٚن  حتتٚج إفٔٓٚ فدى مٗشًٚت افتٖمغ افتًالٚوة
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ًٚ حلجؿ ظَقدهٚ وحٚنٚهتٚ ٕيرًا لن هذا ال خةف ؾٔف  غ ظِت،  5ذفؽ مًٔقرًا فِؼـٜ ومتًً

 . افًك ـت شٍِٝ اإلصٚرة إفٔف

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .( )عبداب اهبصاَ

 

                                                 
 .«متقؿػ»: ٕص حتٍيفو، حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل افًٌٚم  (1)
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                            ( 41)قـرار اهليئة رقٍ         

 

 غسا٤ ضًع بعكد ضًِ ٚبٝعٗا يعُال٤ آخسٜٔ :املٛضٛع

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففد احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّ

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ 

 :افؼـٜ وافذي ٕهف

ـٌسول نو مًٚدن  -ٕرنق افتُرم  ٘ؾٚدتْٚ  ٚفرني افؼظل حقل ؿٔٚم افؼـٜ  ؼا، شِع )

ٚالً ظالذ نن يالتؿ اشالتةم افًالًِٜ  ًالد رشا، شِؿ وذفؽ  دؾع ؿّٔتٓٚ حال  -نو ؽرهٚ مـ افًِع 

ؾسة زمْٜٔ، ظًِت  ٖن افؼـٜ ؿد تٌٔع هذه افًِع  ٔالع شالِؿ وذفالؽ  ٚشالتةم ؿّٔالٜ افًالًِٜ ظْالد 

 .(افٌٔع ظذ نن يتؿ تًِٔؿ افٌوٚظٜ  تٚريخ الحؼ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال تق ِٝ دٚ يٖيت

، شالقا، ـالٚن -شًِٜ ميفِٔالٜ  -إن خٚ ٜٔ ظَد افًِؿ نٕف ظَد ظذ يش، مق قف يف افذمٜ 

ًٚ نم مًدودًا ؽر دتِػ اآلحٚد، وشقا، يف ذفؽ ادْتجٚت افزراظٜٔ  ًٚ نم مذروظ مًُٔة نم مقزوٕ

ـالالٚحلٌقب وافزيالالقت والفٌالالٚن، وادْتجالالٚت افهالالْٚظٜٔ ـٚحلديالالد وافًالالٔٚرات وافىالالٚةرات، 

 .ومْتجٚت ادقاد اخلٚم نو ٕهػ ادهًْٜ ـٚفٍْط وافُُِْر

ؾٔت  غ تٚريخ ظَد افًِؿ وتٚريخ ؿٌض ادًِؿ ؾٔالف نن يُالقن ( دنسيا)ويُّـ فًِِّؿ 

يف شًِٜ يٚ ِٜ  ؼوط يٚ ِٜ فؼالوط ظَالد افًالِؿ افالذي ن رمالف نو  ؼالوط (  ٚةًًٚ )مًًِت إفٔف 

مًدفٜ، وظَد افًِؿ هبذا افق ػ نداة ذات ـٍٚ،ة ظٚفٔالٜ فِقؾالٚ،   ٚنالٜ ادكالف اإلشالةمل 
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ِّكف هل تَديؿ خدمٜ االةتتن، ونن مقارده تًتّد  ٚفدرنٜ ٜ الشٚشٜٔ فٍٔ ٚظتٌٚر نن افقط

 .الوػ ظذ االشتٍٚدة مـ ظقض النؾ ظْد تَديؿ تِؽ اخلدمٜ

وتيٓر مدى ـٍٚ،ة ظَد افًِؿ ـٖداة فْنٚط ادكالف اإلشالةمل يف مروٕتٓالٚ واشالتجٚ تٓٚ 

قيِف، واشتجٚ تٓٚ حلٚنٚت افتّقيؾ اد تٍِٜ، شقا،ًا نـٚن متقية ؿهر النؾ نم متقشىف نم ض

حلٚنٚت رشاةخ دتٍِٜ ومتًددة مـ افًّة، شقا،ًا مالـ ادْتجالغ افالزراظٔغ نو افهالْٚظٔغ نو 

 . ادَٚوفغ نم مـ افتجٚر، واشتجٚ تٓٚ فتّقيؾ ٍَٕٚت افتنٌٔؾ وافٍَْٚت افرنشتفٜٔ

ٚحلالدة تؿ يف ٕىالٚا مْٚؾًالٜ تتًالؿ  وإذا ـٚن افتًٚمؾ يف شقا االةتتن يف افالٌةد ادتَدمالٜ يال

احلرج، وإذا ـٕٚٝ افالٌةد الخالرى افتالل تالتؿ ادْٚؾًالٜ ؾٔٓالٚ  درنالٜ مروٕالٜ نـالز، تَالقم ؾٔٓالٚ و

تًٌالر وشالِٜٔ ( ظَالد افًالِؿ)ظٌَٚت حََٜٔٔ نمٚم ندوات االشتيفتر الخالرى، ؾال٘ن هالذه الداة 

ٝ حٔقيٜ وهٚمٜ تتٔح  ٖمٚن اؿت ٚم الشقاا افتل تتؿ ادْٚؾًٜ ؾٔٓٚ  ٚدروٕٜ وافًالًٜ، ويف افقؿال

ًٍٕف تُقن ؿٚ ِٜ فِتدر   ٚفوتٕٚت افُٚؾٜٔ ود اد ٚضر ادًتٚدة يف تِؽ الشقاا، ـٚد الٚضر 

 .افًٔٚشٜٔ نو دٚضر افتو ؿ

 : مثال

يقند مهْع يٚ ٚة فً ٛ وتنُٔؾ ؿوٌٚن احلديد حيتالٚج إػ متقيالؾ فؼالا، ـتالؾ احلديالد 

نؾ يّتد حتك تٚريخ تًقيؼ افةزمٜ، وحيهؾ ظٚدة ظذ افتّقيؾ افةزم مـ افٌْؽ  ٚفٍٚةدة، ل

مْتجٚتف، ؾٍل ميفؾ هذه احلٚل يَقم ادكف اإلشالةمل  ًالرض افتّقيالؾ افالةزم ظالذ نشالٚس 

ظَد افًِؿ ؾٖٔخالذ مَٚ الؾ افتّقيالؾ ادْتجالٚت ادهالًْٜ مالـ ؿوالٌٚن احلديالد، وتالزمٟ مقاظٔالد 

 .شترادونمُْٜ افتًِٔؿ ويتٍؼ ميفًة نن يُقن افتًِٔؿ ؾقب مْٔٚ، افتهدير نو شٔػ مْٔٚ، اال

وؾٔت  غ تٚريخ إ رام افًَد وتٚريخ افتًِٔؿ يُّـ فِّكالف اإلشالةمل نن أالري ظَالقد 

، حٔالٞ يِتالزم (افٌالٚةع)شِؿ مع مًتيفّريـ هخريـ يُقن ادكف ؾٔٓٚ يف مقؿالػ ادًالِؿ إفٔالف 
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 تقريد ؿوٌٚن حديد يٚ ِٜ فَوٌٚن احلديد افتل ن رم ظَالد افًالِؿ ظِٔٓالٚ مالـ ادهالْع، وذفالؽ 

ٜ فًَده مع ادهْع، نو  ؼوط مًدفٜ، ـالت يُّالـ فِّكالف  الدالً ظالـ ذفالؽ نن  ؼوط يٚ ِ

يْتير حتك يتًِؿ افَىٌٚن ؾًٌٔٔٓٚ فِّقرديـ يف افٌِد ادًتقرد نو فتجٚر افتجزةٜ  يفّـ حٚل نو 

 .مٗنؾ

ًٚ ظَد افًِؿ افذي يزمالف ادكالف  وظذ افًُس مـ افهقرة افًٚ َٜ يُّـ نن يًٌؼ زمْٔ

ًٚ  َوٌٚن احلديد ظَد افًِؿ افالذي ن رمالف ادكالف مع ادًتيفّريـ ويُق ن ؾٔف مًًِت إفٔف مِتزم

، ويُّـ فِّكالف افتقؽالؾ (ادنسي)مع ادهْع افٔٚ ٚة وـٚن ادكف ؾٔف يف مقؿػ ادًِؿ 

درحِٜ شٚ َٜ  ٖن يَقم  ٘ رام ظَد شِؿ مع مهْع فِهِٛ يْتٟ ـتالؾ احلديد وحيتالٚج فتّقيالؾ 

ادكف  ٚفتّقيؾ افَْدي يف مَٚ ؾ احلهقل ظذ ـّٜٔ مْٚشالٌٜ  رشا، خٚم احلديد، حٔٞ يَقم

 .مـ ـتؾ احلديد يتؿ  ًٔٓٚ دهْع افَوٌٚن

 :مثال ثان  

حيتٚج مهْع إشالّْٝ إػ متقيالؾ فٍَْالٚت افتنالٌٔؾ، ؾٔتَالدم ادكالف اإلشالةمل  ًالرض 

ظٔد افتّقيؾ يف ٕير نخذ ـّٜٔ مْٚشٌٜ مـ اإلشّْٝ يتٍؼ ظذ تًِّٔٓٚ يف مقظد واحد نو مقا

 .دتٍِٜ، وذفؽ تًِٔؿ ادهْع نو تًِٔؿ مقاؿع نخرى

ؾ٘ذا احتٟٔ إػ تدرج افتدؾؼ افَْدي  ٚفًٌْٜ فِّهْع ؾُّٔـ  الدالً مالـ إ الرام ظَالد واحالد 

إ رام ظَقد متًددة الذا افٌرض، ويف افقؿٝ ًٍٕف  غ تٚريخ تَديؿ افتّقيؾ وتٚريخ افتًالِٔؿ 

َالٚوفغ مٌالٚرشة نو مالع مًالتيفّر وشالٔط، ويُّـ فِّكف اإلشةمل إ رام ظَقد شالِؿ مالع اد

ًٚ  ّقا ٍٚت اإلشّْٝ اف ًٚ مهًْ ي تًٚؿد ادكف مالع ادهالْع ظِٔالف، ـالت ذيُقن نِٓٚ إشّْت

يُّـ فِّكف االٕتيٚر حتك يتًِؿ مـ ادهْع اإلشّْٝ افذي افتزم  ف ؾًٌٔٔف ظذ ادَٚوفغ 

 . يفّـ ٕٚنز نو مٗنؾ
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ًٚ ظَد افًِؿ افذي يُقن ادكالف وظذ افًُس مـ افهقرة افًٚ َٜ يُّـ نن ي ًٌؼ زمْٔ

ًٚ فإلشّْٝ)ؾٔف مًًِت إفٔف  ظَد افًِؿ افذي يزمف ادكف مع ادهْع ويُالقن ادكالف (  ٚةً

ًٚ )ؾٔف مًًِت   (.منسي

وهْٚك تٍهٔةت نخرى حقل هذه افىريَٜ افيفٕٜٚٔ الشت دام ظَد افًِؿ ٍِٕهؾ  ٔٚهنالٚ يف 

 .اديفٚل افيفٚفٞ افتٚ 

 :مثال ثالث

يُّـ تىٌٔؼ ظَد افًِؿ فتّقيؾ رشا، ادكف فًِِع افتل تْتجٓالٚ ادهالٕٚع اد ِٔالٜ،  الؿ 

ًٚ يف افًقا افداخِٜٔ  .ؿٔٚمف  ًٌٔٓٚ مـ خةل افقشىٚ، افذيـ يتقفقن نمر تقزيًٓٚ حٚفٔ

ويَتيض تىٌٔؼ هذا االؿساح نن خيتالٚر ادكالف  ًْٚيالٜ افًالِع افتالل شالٔتًٚمؾ هبالٚ   ٔالٞ 

مدة مةةّٜ، مع حتديد شًر رشا، افٌْؽ الٚ ظذ ٕ ق يٖخالذ  ٚحلًالٌٚن  تُقن يٚ يٌَؾ افت زيـ

افدورة افزمْٜٔ ادًتٚدة فتكيٍٓٚ، وـذفؽ تُٚفٔػ افت زيـ وشقاهٚ مـ افتُٚفٔػ، وتٌَِالٚت 

 .الشًٚر ادًتٚدة يف هذه افًِع

ويف افقؿٝ افذي يدخؾ ؾٔف ادكف  ًَد شِؿ فؼا، افًِع، يدخؾ  ًَقد مع افقشالىٚ، 

زظغ فتَِل افًِع ٕٔٚ ٜ ظـ ادكف وختزيْٓٚ فد ؿ،  ؿ  ًٔٓٚ حلًٚب ادكالف، ويُّالـ ادق

فِّكالالف نن يتٍالالؼ مالالع نوفئالالؽ افقشالالىٚ، ظالالذ نن ئًٌالالقا افًالالِع لنالالؾ مالالع نخالالذ افوالالتٕٚت 

ادةةّالالٜ، و الالذفؽ يُالالقن ادكالالف ؿالالد اشالالت دم نمقافالالف يف متقيالالؾ رشا، افًالالِع شالالًِت  ٖشالالًٚر 

ًٚ  ؿ  ًٔٓٚ  ًد   .ؿٌوٓٚ لنؾ  ٖشًٚر مرتًٍٜ ًًٌٕٔٚ مْ ٍوٜ ًٌٕٔ

ظَالالد شالالِؿ فِؼالالا،،  الالؿ ظَالالد  ٔالالع لنالالؾ )وهالالذا افتّقيالالؾ حيالالٔط  ٚفًالالًِٜ مالالـ اجلالالٌٕٚغ 

ًٚ الشتيفتر مقارده(افتًقيؼ  .، ويتٔح فِّكف  ٚالً واشً
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 :مثال رابع

 تًالِٔؿ ( ن) ّقنٌالف تِتالزم  (ن)رشـالٜ يُّـ فِّكف اإلشةمل نن يًَد ظَد شِؿ مالع 

 .يف تٚريخ مًغ ظذ افْٚؿِٜ افراشٜٔ يف مْٔٚ، افتهدير  رنس تْقرةـّٜٔ مـ افٍْط 

ويُّـ فِّكف  غ تٚريخ إ رام ظَد افًِؿ ودؾًف افيفّـ وافتٚريخ ادتٍؼ ظِٔالف فتًالِٔؿ 

افٍْط نن يزم ظَقد شِؿ مع ادًتُِٓغ مٌٚرشة نو مًتيفّر وشٔط يُقن نؾ افتزام ادكالف 

ًٚ يٚ ًة يف ا  .دقا ٍٚت و ؼوط يٚ ِٜ نومًدفٜيف تِؽ افًَقد ٍٕى

 .ويُّـ فِّكف االٕتيٚر حتك تًِؿ افٍْط  ؿ ئًٌف فًِّتُِٓغ  يفّـ ٕٚنز نو مٗنؾ

 :مثال خامس

ينالسي ادكالالف اإلشالالةمل ـّٔالالٜ مالالـ اإلشالالّْٝ ظالذ نشالالٚس ظَالالد شالالِؿ ـالالت و الالٍْٚه، 

ادكالف ويتوّـ افًَد نن يوع ادهْع ـّٔالٜ اإلشالّْٝ  ًالد إٕتٚنٓالٚ يف مًالتقدظٚتف  ٚشالؿ 

 هقرة متّٔزة، ويقـِف ادكف  ًٌٔٓٚ حلًٚب ادكالف  ًالًر ٕالٚنز نو مٗنالؾ ال يَالؾ ظالـ 

ًٚ نالددًا  ادَدار افذي حيدده ادكف، ويُّـ فِّكف نن أًؾ فِّهْع ننرة ظذ افٌٔع مٌٌِ

نو ًٌٕٜ مـ  ّـ افٌٔع، ويُّـ نن يُقن افٌٔالع ادالذـقر َٕالدًا، ـالت يُّالـ فِّكالف نن يالٖذن 

 .ٖن ئٌع لنؾ  ؼوط يرتؤٓٚ ادكف، ومْٓٚ نخذ وتٕٚت ـٚؾٜٔ فِقؾٚ،  ٚفيفّـفِّهْع  

وأالالٛ افتٌْٔالالف إػ نٕالالف حٔالاليفت ذـالالر ظَالالد افًالالِؿ ؾٕ٘الالف مالالٖخقذ يف االظتٌالالٚر افتَٔالالد  ٚفؼالالوط 

 ًٚ افؼظٜٔ فًَِد، ومـ نمهٓٚ ؾقريٜ دؾع افيفّـ، وهبالذا افؼالط الخالر يَالقم راد  حيالقل ظِّٔال

 .الختٚذه حِٜٔ فِتق ؾ فِتّقيؾ  ٚفٍٚةدة افر قيٜ دون اشتٌةل ظَد افًِؿ

ويف الميفِٜ افًٚ َٜ حٔٞ نصر إػ افهقر افًًُٜٔ ؾر ت يتٌٚدر إػ افالذهـ نن  القر هالذه 

ادًالالٚمةت شالالتُقن ؿِِٔالالٜ يف  الالٚل افًّالالؾ، وفالالٔس المالالر ـالالذفؽ إذا الحيْالالٚ ونالالقد ظّالالة، 

دًتَِٜ يف ادكف ادًْل وؽالره نٚهزيـ فِدخقل يف هذه افًِّٔٚت ومْٓؿ نٚؾظ االشتيفتر ا

 .مـ ادهٚرف
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 َٔٝ إصٚرة مّٜٓ إػ نن افرنؾ ادكيف شقف يةحالظ لول ٕيالرة افٍالرا  الغ افتّقيالؾ 

ظٚةالده ( ظَالد افًالِؿ) ٖداة ظَد افًِؿ وافتّقيؾ  ٖداة افٍٚةدة افر قيٜ، ادّقل يف احلٚفٜ الوػ 

ه ظالـ افتّقيالؾ افٍٚةالدة، وافٍٚةالدة موالّقٕٜ ظـ افتّقيؾ افر ح، وادّقل يف احلٚفٜ افيفٕٜٚٔ ظٚةد

ًٚ، وفُـ هالذا افٍالٚرا هالق  نددة ادَدار يف حغ نن افر ح ؿد يَؾ نو يُيفر، ـت نٕف فٔس موّقٕ

 .افًٌٛ اجلقهري يف نن ظَد افتّقيؾ  ٚفًِؿ حةل وظَد افَرض  ٚفٍٚةدة حرام

ًٚ ظَالدًا ؾٓالذا ال يًْالل نٕالف ال يُالقن  ؽر نْٕٚ إذا ؿِْٚ  ٖن افر ح ال يُّـ نن يُالقن موالّقٕ

ًٚ، إذ يُّالـ فِّكالف  ٚفدراشالٜ وافتٌكال واالٕتٍالٚ   الٚخلزة نن  ٔال  طروؾالٚ  ًٚ  ف واؿًال مق قؿ

مةةّالالٜ تق الالِف إػ درنالالٜ مالالـ االضّئْالالٚن إػ احلهالالقل ظالالذ افالالر ح دون نن يالالٗ ر ذفالالؽ ظالالذ 

 .مؼوظٜٔ افًَد

ا، اددؾق  َٕدًا و ّـ ويًٚظد ظذ افيفَٜ  ٚفر ح نن ظٚةد افتّقيؾ وهق افٍرا  غ  ّـ افؼ

افٌوٚظٜ ادٗنِٜ ال يَؾ يف افيروف افًٚديٜ ظـ ظٚةد افٍٚةدة،  الؾ يالدخؾ ظْالد حًالٚ ف افٍالرا 

ادالالذـقر مالالٚ يالالقؾره افٌالالٚةع ادْالالتٟ مالالـ ٍَٕالالٚت افت الالزيـ وافتًالالقيؼ ومَٚ الالؾ افًٚمالالؾ افٍْ الال يف 

ًٚ إػ نٕف يْتٟ شًِٜ ؿد وّـ  ًٔٓٚ وظرف ر  ٓٚ  .اضّئْٚن ادْتٟ مًٌَ

، إػ إمُٕٚٔالٜ افقؾالٚ،  الديـ (افٌالٚةع)ظ يف ظَد افًالِؿ شالٓقفٜ اضّئْالٚن ادًالِؿ إفٔالف وٕةح

ظْد تًذر مهدره ادتقؿع، وذفؽ ظـ ضريؼ احلهقل ظِٔف مـ مهدر هخالر ( افٌوٚظٜ)افًِؿ 

 ّةحيٜ نن ادًِؿ ؾٔف هق مـ افًِع افَْديٜ ظٚدة ني يٚ يتٔن احلهقل ظِٔٓٚ نو تًالِٔٔٓٚ يف 

 .ي وؿٝن

افٌوالٚظٜ )ظذ وؾٚ، ادًِؿ إفٔف  ديـ افًِؿ ( ادنسي)شٓقفٜ اضّئْٚن ادًِؿ  ـت ٕةحظ

 ٘مُٕٜٚٔ نخذ افرهـ نو افٍُٚفٜ  ف، وهذا وإن ـٚن يقند ؿقل يف ادذهٛ احلٌْع  ًالدم ( ادًٌٜٔ

نقازه ؾ٘ن افه ٔح مـ ادذهٛ اجلقاز وهق ادٍتالك  الف وهالق رني ادالذاهٛ افيفة الٜ الخالرى، 
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وؾؼ مالٚ ( افٌوٚظٜ)االٔئٜ افؼظٜٔ يف إنٚزة نخذ افرهـ وافٍُٔؾ  ديـ افًِؿ وفذفؽ ال تسدد 

 .ٕص ظِٔف افٍَٓٚ،

 :يف اخلتٚم ٕنر إػ اجلز، افيفٚة مـ افًٗال

وهق  ٔع ادكف فٌوٚظٜ افًِؿ ؿٌؾ اشتةمٓٚ، ؾ٘ذا ـٚن هذا افًٗال يراد  الف  القرة ؽالر 

لن ظَد افًِؿ ظَد ظذ مق قف يف افذمٜ ال افهقر افتل نوردٕٚهٚ يف الميفِٜ افيفة ٜ، ؾْيرًا 

ظذ ظغ مًْٜٔ، ؾة د نن نن يُقن ؿهد افًٚةؾ  القرة ورا، ـالؾ تِالؽ افهالقر ادتًالددة افتالل 

نوردٕٚهٚ، ني  ٔع ظَد افًِؿ ًٍٕف  ٖن حيؾ ادنسي نؾ ادكف   ٔالٞ تْتَالؾ إفٔالف احلَالقا 

ؽالر نالٚةز، إذ ال أالقز  ٔالع افالديـ واالفتزامٚت افتل فِّكف جتٚه ادًِؿ إفٔف، وهذا  الٚفىٌع 

 .ؿٌؾ ؿٌوف، ؾة د مـ االشتٌْٔٚ،  ٚفهقر ادتًددة اجلٚةزة

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                           ( 42)قـرار اهليئة رقٍ         

 

 دٛاش إْػا٤ غسن١ تأَني تعا١ْٝٚ  :املٛضٛع

 تابع١ يػسن١ ايسادشٞ

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

فران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ ا

 :افؼـٜ حقل إٕنٚ، رشـٜ تٖمغ تًٚوة وٕهف

ًٚ مـ افدخقل " ال خيٍك ظذ ؾؤِتُؿ مٚ تَقم  ف رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر حٚفٔ

يف  ٚالت االشتيفتر اإلشةمل داخؾ ادُِّٜ وخٚرنٓٚ، وال خيٍالك ظالذ ؾوالِٔتُؿ نيوالٚ نٕالف 

م افالدخقل يف افًِّٔالٚت افتجٚريالٜ االشالتيفتريٜ نن يالتؿ افتالٖمغ افالذي تَدمالف رشـالٚت مـ الز

افتٖمغ افًٚديٜ ورشـٚت افتٖمغ افتًٚوة نو افتٌٚد  افتل ننٚزهالٚ  ًالض افًِالت،، ؾْرنالق مالـ 

ؾؤِتُؿ ومـ ن  ٚب افٍوالِٜٔ نظوالٚ، االٔئالٜ افؼالظٜٔ افُالرام افتُالرم  ٘ؾٚدتْالٚ ظالـ نالقاز 

َقم ظذ مٌدن افتٖمغ افتًٚوة نو افتٌالٚد ، شالقا، نن تُالقن رشـالٜ افتالٖمغ إٕنٚ، رشـٜ تٖمغ ت

ًٚ نو منٚرـٜ مع إحدى االٔئٚت  ."تٚ ًٜ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ـِٔ

 :و ًد تداوالٚ افرني يف هذا ادقوق  ؿررت مٚ يع

ؾٔف هرا، افًِالت، نن افتٖمغ افتجٚري افذي متٚرشف رشـٚت افتٖمغ االشتيفتريٜ ؿد اختٍِٝ 

ًٚ نو مًْف، وادًٕٚقن يرون إٕنٚ، مٗشًٚت  ًٚ حقل نقازه رشظ ًٚ ـٌرًا وصٚةً ادًٚرصيـ اختةؾ

ًٚ )تٖمْٜٔٔ فًد احلٚنٜ  تٖمغ تًٚوة نض  ال يَهالد مْالف االشالس ٚح ( وهق ادًّك نيوٚ تٌٚدفٔ
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افتل تَدمٓٚ اجلٜٓ  مـ افٍرا  غ نؿًٚط افتٖمغ افتل يدؾًٓٚ ادًتٖمْقن وتًقيوٚت ال ار

ادالالٗمـ فالالد ٚ،  الالؾ إذا حهالالِٝ زيالالٚدة الؿًالالٚط ادجٌٔالالٜ ظالالـ افتًقيوالالٚت اددؾقظالالٜ فسمالالٔؿ 

ال ار، ترد افزيٚدة إػ ادًتٖمْغ نو تٍْؼ يف حٚنٚت ادٗشًٜ افتٖمْٜٔٔ، نو تىقير نظتالالٚ نو 

 .تقشًٔٓٚ،  ؿ ختٍض الؿًٚط فًِّتٌَؾ

ظالذ تالرمٔؿ ادهالٚةٛ  هالقرة مْيّالٜ ال يَهالد  الف وال صؽ نن ميفؾ هذا افًّؾ افتًالٚوة 

االشالالس ٚح  الالؾ شالالد حٚنالالٜ ادجتّالالع، وإؽْالالٚؤه ظالالـ افِجالالق، إػ رشـالالٚت افتالالٖمغ افتجالالٚري 

واشتٌدادهٚ يف حتديد نؿًٚط افتٖمغ، وننالًٓٚ يف اشالتٌةل حٚنالٜ افْالٚس افتالل ن ٌ الالقا ال 

ًٚ،  ؾ يقند ونف فَِقل  .نٕف مـ وانٌٚت افٍُٚيٜ :يًتٌْقن ظْٓٚ، هق مـ الظتل اجلٚةزة رشظ

ؿد ننٚزت هٔئٜ ـٌٚر افًِت، يف ادُِّٜ افًر ٜٔ افًًقديٜ هالذا افْالق  مالـ افتالٖمغ ودظالٝ 

 .إفٔف،  ؿ نٕنٖت  ْٚ، ظذ افدظقة إفٔف مٗشًٜ تٖمغ وضْٜٔ يف ادُِّٜ ظذ نشٚس تًٚوة

ل، ووؾالٚ، ؾ٘ذا ؿٚمٝ  ف رشـٜ افران ل تُقن  ذفؽ ؿٚةّٜ  ًد  ٌرة يف ادجتّع اإلشةم

حٚنٜ نشٚشٜٔ يرنك نن تيفٚب ظِٔٓٚ  ٘ذن اهلل تًٚػ، ظذ نن تِتزم رشـٜ افتالٖمغ افتًالٚوة  الٖن 

 .مٜٔ، وتتجْٛ افر ٚ نخذًا وإظىٚ،ً جتري يف مًٚمةهتٚ  ت ال يتًٚرض مع افؼيًٜ اإلشة

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :ٕاملٛقعٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                          (43)قـرار اهليئة رقٍ          
 

 َد٣ دٛاش غسا٤ أصٌ َعني مت تأدريٙ : املٛضٛع

 ٚمتًٝه٘ يًُطتأدس بعد اْتٗا٤ َد٠ ايتأدري
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ 

 :افؼـٜ وافذي ٕهف

ـىالٚةرة -افؼالـٜ  ؼالا، ن الؾ مًالغ ل ؿٔالٚم ٕرنق افتُرم  ٘ظىٚةْٚ افرني افؼظل حالق»

مـ ضرف ومـ  ؿ تٖنرهٚ فٍْس افىرف نو فىرف هخر   ٔٞ يَقم افىرف ادًتٖنر   -ميفةً 

 . تُِّف فذفؽ ال ؾ  ًد إتٓٚ، ؾسة افتٖنر

 ٌِّغ ظؼة مةيغ ريٚل ميفًة، ومـ  رشـٜوميفة فذفؽ نن تَقم افؼـٜ  ؼا، ضٚةرة مـ 

ًٚ دالالدة  الالس  7.144.444ني ضالالرف هخالالر  ٌِّالالغ نو  ؼالالـٜ الالؿ يالالتؿ تٖنرهالالٚ فِ ريالالٚل شالالْقي

شْقات، وظْد إَوٚ، مدة افتٖنر يتؿ َٕؾ مُِٔالٜ افىالٚةرة فِ ىالقط افًالًقديٜ  ٌِّالغ ريالٚل 

 ."واحد

 ًٚ ًٚ  الؿ تٗنرهالٚ ؾال٘ن االٔئالٜ ال تالرى مًٕٚال ًٚ تٚمال ًٚ رشظٔال إذا ـٕٚٝ افؼـٜ شتِّؽ افًغ مُِال

ًٚ مـ ادًٚمِٜ  ال تٌٔع افؼالـٜ افًالغ ادالٗنرة إػ مالـ اصالسهتٚ مْالف ظْٓٚ،  ؼط ن ادًٗولرشظٔ

 . ىريؼ مٌٚرش، حٔٞ إن ذفؽ يُّـ نن يت ذ وشِٜٔ مًتقرة فَرض ر قي

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  و ٚهلل افتقؾٔؼ، 

 ،( )عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .( )داب اهبصاَعب

                                                 
 .«  ونٜٓ ٕير دٚفٍٜ»: حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل  ـ مْٔع، وٕص حتٍيف (1)

 «نرى نقاز  ًٔٓٚ، لن  ٍٜ ادٌٔع تٌرت ؾجٚز»: حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل افًٌٚم، وٕص حتٍيف (7)
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ(                                    44)قـرار اهليئة رقٍ         
 

 عدّ املٛافك١ ع٢ً اتفاق١ٝ عكد َساع١ : املٛضٛع

 َع تٛنٌٝ ايػسن١ ألسد ايبٓٛى يتٓفٝر ع١ًُٝ املساع١
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ ففوظذ هاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِالٝ االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ اتٍٚؿٔالٜ ادرا  الٜ 

افتل هل ظٌٚرة ظـ نّٕقذج ؿٔٚيس التٍٚؿٔالٜ  111/44/افقاردة مـ افؼـٜ  ٚخلىٚب   س ر

 .إدارة ادرا  ٜ، حٔٞ يقـؾ افران ل نحد افٌْقك فتٍْٔذ ظِّٜٔ ادرا  ٜ

 :االٔئٜ فةتٍٚؿٜٔ ادذـقرة تق ِٝ دٚ يع و ًد دراشٜ

شٌؼ نن ؿررت االٔئٜ افؼظٜٔ  ٚفًٌْٜ فهٌٜٔ ادرا  ٜ افتل ـٕٚٝ ؿد اؿسحالٝ افًّالؾ هبالٚ 

ًٚ ونقب اخلروج ظْٓٚ إػ  ٔغ رشظٜٔ ال صٌٜٓ ؾٔٓٚ  ٖه  وؿٝ يُـ، ؾّالـ  الٚب نوػ  مٗؿت

ر ؾٔٓٚ افؼوط افتل توّْتٓٚ ترى االٔئٜ ونقب ظدم افدخقل يف  ٔغ مرا  ٜ نديدة ال تتقؾ

ًٚ وؿٔقدًا تٗ ر ظذ  افهٌٜٔ ادَسحٜ، وال شٔت ميفؾ افهٌٜٔ مقوق  افًٗال افتل تتوّـ رشوض

ًٚ، ؾوًة ظـ نن تِؽ افؼوط وافَٔقد تزز افَهد مـ اشت دام  اً ٌٚرهٚ ظَدتاظ  ٔ   ًٚ رشظٔ

مالر افالذي يٜ موّقٕٜ، الظْٓٚ وهل اختٚذهٚ حِٜٔ فِتّقيؾ اآلنؾ  ٍٚةدة ر ق ادًٗولافهٌٜٔ 

فالذا ال تالرى االٔئالٜ  -حتك فالق اختالذ  القرة ظَالد رشظالل  ال ٔح-أًؾ افتكف ؽر رشظل 

 .نقاز اشت دام هذه افهٌٜٔ ونميفٚالٚ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .ب بّ ًِيععبدا ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                    ( 45)قـرار اهليئة رقٍ         
 

 1990ّ/1991ّاطالع اهل١٦ٝ ع٢ً اضتجُازات عاّ : املٛضٛع
 

 و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ اخلىالالٜ افزمْٔالالٜ ؾَالالد اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ 

م حتك هنٚيٜ يقٕٔق 1444فةشتيفترات اإلشةمٜٔ فؼـٜ افران ل افتل تٌدن مـ هنٚيٜ يقٕٔق ظٚم 

م، وافتل تنّؾ ظؼة ظْٚويـ لٕقا  االشتيفترات، وؿد تٌالغ مْٓالٚ ونالقد مٌِالغ مِٔالقن 1441

ة  ٚفًالِع  الدون صالٓٚدة دالزون، وحََٔتٓالٚ نهنالٚ دوالر يف صٓر يقفٔق ندرنٝ حتٝ اشالؿ متالٚنر

ًٚ يف شِع ميفِٜٔ  دون نن تٌْل  مرا  ٜ تتًٚمؾ هبٚ رشـٜ افران ل مع افٌْقك اخلٚرنٜٔ رشا،ًا و ًٔ

تِؽ ادًٚمةت ظالذ صالٓٚدات تق َٔٔالٜ مالـ تِالؽ افٌْالقك تيفٌالٝ نن تِالؽ افٌوالٚةع وافًالِع نالؾ 

ًٚ فًَد ادرا  الٜ، وذفالؽ افتًٚؿد مقنقدة ؾًًة فدى افٌْقك، وُتٍرز ومُتٔز  وحُتجز ؾًًة، تٍْٔذًا ظْٔٔ

ـل ال تُقن ادًٚمِٜ  رد  ٔع لمقال ؽر مقنقدة ظْد  ٚةًٓٚ  ٌر ضريؼ  ٔع افًالِؿ ورشاةىالف، 

 .ؾتُقن نصٌف  هٍَٚت افٌقر ٜ افتل هل ـٚدَٚمرة  تٌَِٚت الشًٚر

قرة ظذ فزوم تَالديؿ وؿد ن دت رشـٜ افران ل نهنٚ ؿد تٍٚمهٝ مع ظدد مـ افٌْقك ادذـ

ًٚ نخالرى  تِؽ افنٓٚدات يف ظَقد ادرا  ٜ افتل جتري  ْٔٓٚ و غ رشـٜ افران ل، وفُـ  ْقـال

حتتٚج إػ مدة ـل تدرس مع مًتنٚر ٚ افَٕٚقٕٔغ إمُٚن تَديّٓٚ هالذه افنالٓٚدات ادىِق الٜ، 

اؾَالٜ تِالؽ ورؽٌٝ رشـٜ افران ل نن تًىٔٓٚ االٔئٜ افؼظٜٔ مِٜٓ  تٕٜٔ نصالٓر ـالل تتَِالك مق

افٌْقك ظذ تَديؿ افنٓٚدات ادذـقرة فتهٌح ظِّٜٔ ادرا  الٜ ادٌْٔالٜ ظِٔٓالٚ مقاؾَالٜ فَِالرارات 

 .ادٗؿتٜ فِٓٔئٜ افؼظٜٔ
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وٕيرًا لن اددير افًٚم فؼـٜ افران ل افنٔخ شِٔتن  ـ ظٌدافًزيز افران ل ؿد حيال 

ئًٌقهنالٚ مرا  الٜ مالـ تِالؽ فدى االٔئٜ وننٚب  ٖهنؿ مَتًْالقن  الٖن افٌوالٚةع افتالل ينالسوهنٚ و

افٌْقك مقنقدة ؾًًة فد ٚ، وفُـ تِؽ افٌْقك ال تًتىٔع إرشٚل افنٓٚدات ادىِق الٜ إال  ًالد 

 .اشتنٚرة مًتنٚر ٚ افَٕٚقٕٔغ واالؿتهٚديغ وشقاهؿ، وهذا حيتٚج إػ ؾسة زمْٜٔ

ًٚ مـ إظىٚ، رشـٜ افران الل ادِٓالٜ ادىِق الٜ وهالل  تٕ ٔالٜ نصالٓر مالـ فذا ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

م،   ٔٞ يْتٓل النؾ وتهٍك  هذه ادًٚمةت ـِٔالٜ  ْٓٚيالٜ 1444 دايٜ صٓر يقفٔق ظٚم ظٚم 

م، و ًد ذفؽ تهٌح عٔع ادًٚمةت افقاردة ظذ افًِع  افتل متٚرشالٓٚ 1441صٓر ؾزاير ظٚم 

 رشـٜ افران ل مٌْٜٔ ظذ صٓٚدات تيفٌٝ ونقد افٌوٚظٜ ادتًٚؿد ظِٔٓٚ  هقرة مق َٜ ومتٍَٜ

مع افًَقد ادٗؿتٜ افتل ننٚزهتٚ االٔئالٜ افؼالظٜٔ فِؼالـٜ، هالذا  ٚظتٌالٚر نن مالدة الصالٓر افيفتٕٔالٜ 

فُل  74/14/1114ادىِق ٜ واؿًٜ وّـ افًْقات افيفةث افتل حددهتٚ اجلًّٜٔ افًٚمٜ يف 

خترج رشـٜ افران ل مـ افًَقد ادٗؿتٜ افتل ننٚزهتٚ االٔئالٜ افؼالظٜٔ إػ ظَالقد ال صالٌٜٓ ؾٔٓالٚ 

 .تروٚهٚ االٔئٜ افؼظٜٔو

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء، ( )صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ

                                                 
روج ظْٓالٚ مع افت ٍظ   ًدم مقاؾَتف ظذ افهٍٜ ادَالرر اخلال» :وٕص حتٍيف ،حتٍظ افنٔخ  ٚفح احلهغ  (1)

 .«يف مِٜٓ افًْقات افيفةث وني  ٌٜٔ نخرى تًت دم حِٜٔ الشتٌٚحٜ افٍٚةدة
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 ٓـ6/12/1410 :هتاريخا                                   ( 46)قـرار اهليئة رقٍ         

 

 بتأَني تًكا٥ٞ( فٝصا)إصداز بطاق١ : املٛضٛع

 

 :و ًد. و  ٌف نعًغ وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ 

 :افؼـٜ وافذي ٕهف

هالال   هالقص  ىٚؿالٚت 76/14/1114وتٚريخ ( 77)تُؿ رؿؿ إصٚرة إػ ؾتقى ؾؤِ"

ًٚ  ٚشؿ  ، ٍٕٔد ؾؤِتُؿ  ٖن مرـز افٍٔزا افًٚدل ؿالد اصالسط  ًالض (ؾٔزا)افتًقا ادًروؾٜ ظٚدٔ

افؼوط افتل يُّـ  ّقنٌٓٚ افًتح فٌِْقك الظوٚ،  ٘ دار افٌىٚؿٚت افذهٌٜٔ، مـ  ْٔٓٚ نن 

ٚمؾ افٌىٚؿٜ افذهٌٔالٜ ونؾالراد نهتالف والد افقؾالٚة يف يِتزم افٌْؽ افًوق  تَديؿ تٖمغ تَِٚةل حل

حقادث افًٍر يف حدود مٚةٜ و ًالغ نفالػ دوالر نمريُالل، وؿالد دارت ظالدة مُٚتٌالٚت مالع 

غ  ّرـز ؾٔزا افًٚدل ظـ ظدم إمُٕٜٚٔ تَديؿ ميفؾ هذا افْق  مـ افتٖمغ وضٌِْالٚ مالْٓؿ ادًٗوف

ذ نن َٕقم  تَديؿ تٖمغ ود نخىالٚر نخالرى إظٍٚ،ٕٚ مْف، وؿد متٝ ادقاؾَٜ ادٌدةٜٔ ظذ ذفؽ ظ

 : ديِٜ ذات  ِٜ  ٚفًٍر، وؿد اؿسحقا افتٚ 

 ٚ ٜ يف احلقادث ن ْٚ، افًالٍر نو ادالرض يف فتٌىٜٔ ٍَٕٚت افًةج يف حٚالت اإلتٖمغ  -ن

 .حدود مٚةتل نفػ دوالر
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 .تٖمغ دَٚ ِٜ افٍَْٚت افَٕٚقٕٜٔ ادتًَِٜ  ٚشت دام افٌىٚؿٜ ن ْٚ، افًٍر -ب

 .إتةف المتًٜ خةل افًٍروتٖمغ ود ؾَدان  -ج

فذا ٕٖمؾ افتُرم  ّقاؾٚتْٚ  تراةُؿ افؼظٜٔ حقل هذا المر، ومٚ إذا ـٚن  ٚإلمُٚن تَالديؿ 

 .ميفؾ هذا افْق  مـ افتٖمغ حلٚمع  ىٚؿٜ ؾٔزا افذهٌٜٔ

 َرارهالٚ و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر ؿررت االـتٍٚ،  ت  در مْٓالٚ حالقل افتالٖمغ 

 .، ويُّـ فِؼـٜ افرنق  إفٔف ؾٔت يتًِؼ  ٚفًٗال ادذـقر نظةه(14)رؿؿ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ،و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .( )عبداب اهبصاَ

 

                                                 
 .«متقؿػ»: وٕص حتٍيف ،حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل افًٌٚم (1)
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 ٓـ6/12/1410 :اهتاريخ                                    47اهليئة رقٍ قـرار         
 

 ( فٝصا)إصداز بطاق١ : املٛضٛع

ٌ ايبطاق١ َكابٌ  ٘ ساَ ٔ ق١ُٝ َا ٜػرتٜ ٍ ايػسن١ ع٢ً ْطب١ َ َع سصٛ

ّ بطاق١  ،خدَات  (فٝصا)ٚبعض أسها
 

 و ًد. نعًغو  ٌف  وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ 

 :افؼـٜ وافذي ٕهف

ٕرنق نن ٍٕٔد ؾؤِتُؿ  ٖن افْيؿ واإلنرا،ات افتل حددهٚ مرـز افٍٔزا افدو  نن يقؾر "

ىٚؿالٚت افدوفٔالٜ شالقا، افٌْؽ افذي ينسك يف ٕيٚم  ىٚؿٜ ؾٔالزا افدوفٔالٜ مٌالٚفغ َٕديالٜ حلِّالٜ افٌ

 . درهٚ افٌْؽ ادًْل نو ن درهٚ ؽره مـ افٌْقكنـٕٚٝ تِؽ افٌىٚؿٚت ؿد 

 7.21مَٚ ؾ هذه اخلدمٜ حيهؾ افٌْؽ ظذ رشقم خدمٚت مـ مرـز افٍٔالزا افالدو  تٌِالغ 

مـ ادٌِغ افَْدي افذي يقؾره افٌْؽ إذا ـٚن افٌْؽ افذي ن الدر % 4.77زاةدا  ًٚ نمرئُ اً دوالر

 اً دوالر 1.21مـ افٌْقك الور ٔالٜ نو الؾرئَالٜ نو  ْالقك افؼالا الوشالط،  ٔالْت تٌِالغ افٌىٚؿٜ 

مـ ادٌِغ افذي يقؾره افٌْالؽ إذا ـالٚن افٌْالؽ افالذي ن الدر افٌىٚؿالٜ مالـ % 4.77زاةدا  ًٚ نمرئُ

 .مْٚضؼ نخرى يف افًٚا

يَالقم افٌْالؽ ـت تتوّـ افْيؿ واإلنرا،ات ادًّقل هبٚ يف افْيٚم افدو  فٌىٚؿٜ افٍٔزا نن 

افذي يًدد ؾقاتر منسيٚت حٚمؾ افٌىٚؿٜ  قوع رشقم جتٚريالٜ ظالذ هالذه ادنالسيٚت ويَالقم 

مـ هذه افرشقم حلًالٚب افٌْالؽ افالذي ن الدر افٌىٚؿالٜ ظالـ ضريالؼ ادرـالز افالدو  % 1 ٘وٚؾٜ 

 .فٌىٚؿٜ افٍٔزا وذفؽ مَٚ ؾ اخلدمٚت افتل وؾرهٚ  ٘ دار افٌىٚؿٜ
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فؼظل حالقل تىٌٔالؼ هالذه افرشالقم مَٚ الؾ اخلالدمٚت افتالل ٕٖمؾ افتُرم  ّقاؾٚتْٚ  ٚفرني ا

 ."َٕدمٓٚ حلِّٜ افٌىٚؿٚت

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ إػ مٚ يع

مـ حهقل افؼـٜ ظذ ًٌٕٜ مـ ؿّٔالٜ مالٚ ينالسيف حٚمالؾ افٌىٚؿالٜ، مالٚ  ًٚ ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ًٚرف ظذ اشتَىٚظٓٚ مـ افٌٚةع دامٝ هذه افًٌْٜ تًتَىع مـ  ّـ خدمٜ نو شًِٜ وؿد تؿ افت

 .فهٚفح افٌْؽ افذي ن در افٌىٚؿٜ ورشـٜ ؾٔزا افًٚدٜٔ

نمٚ مٚ حتهؾ ظِٔف افؼـٜ مـ ًٌٕٜ نو مٌٚفغ مَٚ ؾ افً ٛ افَْدي افذي يَقم  الف حٚمالؾ 

افٌىٚؿٜ، ؾٕ٘ف ال أقز الٚ حتهِٔف فًٍْالٓٚ،  الؾ يٌٌْالل الالٚ نن تًالجِف يف حًالٚب ظِّٔٓالٚ افالذي 

ٜ، ويف حٚفٜ  ل، ني مـ حٚمع افٌىٚؿٜ إػ رشـٜ افران ل فًال ٛ مٌِالغ ن درت فف افٌىٚؿ

 :َٕدي  ّقنٛ ظوقيتف يف  ىٚؿٜ ؾٔزا ؾٓق  غ حٚفغ

نن يُقن يـ محؾ  ىٚؿٜ ؾٔزا مـ رشـٜ افران ل ؾة  ٖس مـ مْ الف ادٌِالغ : احلٚفٜ الوػ

يالٚ نظىتالف إيالٚه،  افذي ضٌِف يف حدود ٕيٚم  ىٚؿٜ ؾٔزا وفُالـ ظِٔٓالٚ ظالدم حتهالٔؾ مٌِالغ حًالتً 

 .شقا،  ٚشؿ رشؿ خدمٜ نو ني اشؿ هخر5 لن ذفؽ مـ افر ٚ

نن يُقن ضٚفٛ افًال ٛ افَْالدي يالـ حيّالؾ  ىٚؿالٜ ؾٔالزا مالـ ؽالر رشـالٜ : واحلٚفٜ افيفٕٜٚٔ

افران ل ؾ٘ن نرادت رشـٜ افران ل مْ ف ادٌِغ افَْالدي ادىِالقب ؾالة أالقز الالٚ حًالؿ ني 

 .مٌِغ ظِٔف حتٝ ني مًّك

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففافتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  هذا و ٚهلل

، ( )عبـداب بـّ ًِيـع    ،ًصـطفا اهسرقـاء   ،صـاا احصـني   ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ

                                                 
مع افت ٍظ  ٚفًٌْٜ فِ ٚفٜ افيفٕٜٚٔ ؾٖرى نن فِران ل احلؼ » :وٕص حتٍيف، حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل  ـ مْٔع  (1)

 .«ٜ  ٚدرة مـ ؽرهيف نخذ اخلدمٜ يـ ش ٛ مـ  ىٚؿ
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 ٓـ20/2/1411 :اهتاريخ                                             (48)قرار اهليئة رقٍ         

 

 ايتعاٌَ بعكد االضتصٓاع يف اضتجُاز األَٛاٍ: ضٛعاملٛ

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

الٚ، وظـ ـٍٜٔٔ اشتٍٚدهتٚ مالـ هالذا افؼـٜ ظـ إمُٚن تًٚمِٓٚ  ًَد االشتهْٚ  يف اشتيفتر نمقا

افًَد افذي ن ٌ ٝ حٚنٜ االشتيفتر االؿتهٚدي تتىٌِف ـيفرًا، وظـ افقنقه وافهقر ادٌَقفٜ 

 :رشظٚ يف افتًٚمؾ  ف، وؿد تٌغ فِٓٔئٜ افؼظٜٔ يف هذا ادقوق  مٚ يع

نن ظَد االشتهْٚ  نٚةز ظْد عٓالقر ؾَٓالٚ، افؼاليًٜ، وؿالد  ٌالٝ نن افٌْالل  الذ اهلل  

ًٚ الختةؾٓالٚ  ًٚ، وفُـ ؿد اختٍِٝ ادذاهٛ افٍَٜٓٔ يف نالقازه تًٌال ظِٔف وشِؿ ؿد اشتهْع خٚمت

 .يف تٍُٔٔف

ًٚ، وال أالري ؾالٔت ال   وؿد اتٍؼ ادجٔزون ظذ نن االشتهْٚ  إٕت أري ؾٔت يهْع  ًْ

والٌٚضف تدخِف افهًْٜ، ـٚفَّح وافنًر وال تر، ـت اتٍَقا ظذ نٕف ال أري إال ؾٔت يُّـ إ

 ٚفق ػ افذي يٍْل اجلٓٚفٜ، وطٚهر ٕهقص احلٍْٜٔ نٕف ال ينسط ـقن ادهْق  مـ المقال 

ًٚ يف افذمٜ والٚ نميفٚل ـيفرة يف افًقا يُّـ نن تقيف هبٚ افذمالٜ دون ؾالرا  اديفِٜٔ افتل تيفٌٝ ديقٕ

و ٚف يًتد  ف،  ؾ أقز نن يًَد االشتهْٚ  ظذ  ْع يش، مـ المقال افَّٜٔٔ، يٚ يهْع  ٖ

، فُالـ ال الد نن يُالقن يالٚ يْوالٌط (ادنالسي)خٚ ٜ ال ميفٔؾ الٚ   ًالٛ مالٚ يريالده ادًتهالْع 

 . ٚفق ػ
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 ًٚ ـذفؽ ؿرروا نن فِهٕٚع نن ينسي مٚ  ًْف ؽالره، ويًالِّف فًِّتهالْع إذا ـالٚن مقاؾَال

ًٚ  ٖن يهًْف  ًٍْف  .فِّقا ٍٚت ادؼوضٜ، وفٔس مِزم

نمهٔالٜ ـٌالرة، واتًالع ٕىٚؿالف ويٚرشالٚتف، هذا، وؿد طٓرت فةشتهْٚ  يف افًك احلالٚ  

واصالالتدت احلٚنالالٜ إفٔالالف مالالع تَالالدم افهالالْٚظٚت وتْقظٓالالٚ يف هالالذا افَالالرن وشالالٚ َف، ومالالع ازديالالٚد 

االحتٔٚج إػ وشٚةؾ اشتيفتريٜ نديدة يف افْنٚط االؿتهٚدي تُقن مٌَقفٜ يف ؿقاظد افؼاليًٜ 

 .اإلشةمٜٔ

 :ذا ادقوق  إػ مٚ يعو ًد ادداوفٜ ادًتٍٔوٜ إتٓٝ االٔئٜ افؼظٜٔ يف ه

ًٚ ويوالٌط  ٚفق الػ، شالقا، نـالٚن مالـ  -1 أقز ظَد االشتهْٚ  يف ـؾ ص  يهْع  ًْ

المقال اديفِٜٔ نو افَّٜٔٔ، وشقا، نـٚن مـ المقال االشتًتفٜٔ نو االشتٓةـٜٔ، إذا و ػ يف 

ًٚ فِجٓٚفٜ، وحالدد فهالًْف وتًالِّٔف ننالؾ، وأالقز نن يُال ًٚ ٕٚؾٔ ًٚ ـٚؾٔ قن ظَد االشتهْٚ  و ٍ

 .افيفّـ مًجًة نو مٗنًة نو مًَىًٚ 

ًٚ ظذ افىرؾغ، وفٔس فِّنسي  -7 خٔالٚر ( ادًتهْع)ويُقن افًَد يف هذه احلٚل الزم

ًٚ فِّقا ٍٚت ادؼوضٜ  .رؤيٜ إذا نٚ، ادهْق  مقاؾَ

الصٔٚ، افىًٌٜٔٔ افتل ال تدخِٓٚ  ًْٜ اإلًٕٚن، ـٚدْتقنٚت افزراظٜٔ مـ احلٌالقب  -7

فٍقاـف وٕ قهٚ، ال أقز ؾٔٓٚ ظَد االشتهْٚ ، وإٕت أالقز  ًٔٓالٚ شالًِت وافيفتر واخليوات وا

 ؼوضف افؼظٜٔ ادَررة يف ؾَف ادذاهٛ، فُـ هالذه ادْتقنالٚت افىًٌٔٔالٜ إذا دخِٓالٚ افتهالْٔع 

افذي خيرنٓالٚ ظالـ حٚالالٚ افىًٌٔٔالٜ ـٚفٍقاـالف وافِ القم ادًٌِالٜ اد ٍقطالٜ ؾ٘هنالٚ أالقز نن تٌالٚ  

 ٚفؼالالوط ادٌْٔالالٜ يف افٌْالالد الول، وهالالذا يًْالالل نن فِؼالالـٜ نن  وتنالالسى  ىريالالؼ االشتهالالْٚ ،

 .تنسي شًِت مْتقنٚت ضًٌٜٔٔ،  ؿ تًٌٔٓٚ  ًَد مْتقنٚت مهًْٜ
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و ْٚ، ظذ مٚ تَدم ترى االٔئٜ افؼظٜٔ نن فؼـٜ افران ل نن متٚرس ظَالد االشتهالْٚ  يف 

ًٚ، ـت يف الميفِٜ افتٚفٜٔ  :ـؾ مٚ يهْع  ًْ

ًٚ و وٚةع مْوالٌىٜ  ٚفق الػ ادزيالؾ يُّـ نن تنسي افؼ -ن ـٜ  ىريؼ االشتهْٚ  شًِ

فِجٓٚفٜ مـ الصالٔٚ، افَّٔٔالٜ ـًالٍْٜٔ نو شالجٚنٔد فٍالرش مًالجد نو ؿكال ذات مقا الٍٚت 

خٚ ٜ فٔس الٚ نميفٚل يف افًقا إػ ننؾ مًغ وتدؾع  ّْٓٚ َٕدًا ظْد تقؿٔالع افًَالد نو مالٗنًة 

ًٚ و وٚةع تتًٓالد ًٚ، وتٌٔع  ًَد هخر شًِ  هالًْٓٚ  الٍْس ادقا الٍٚت يف افًالِع افتالل  نو مًَى

ًٚ وإػ ننؾ  ًد مٚ اشتهًْتف، ظذ نن يالدؾع ادنالسي مالـ افؼالـٜ افاليفّـ الالٚ  اصسهتٚ اشتهْٚظ

ًٚ، وفِؼـٜ يف ـة افًَديـ   -حٔٞ تُقن  ٚةًٜ نو منالسيٜ  -ـذفؽ َٕدًا نو مٗنًة نو مًَى

 .نن تٖخذ وتًىل افوتٕٚت افتل تراهٚ ـٚؾٜٔ

ًٚ وـالالذفؽ ت -ب ًالالتىٔع افؼالالـٜ نن تنالالسي وتٌٔالالع  ٚفىريَالالٜ اآلٍٕالالٜ افؼالالح ًٍٕالالٓٚ شالالًِ

و وٚةع مـ الصٔٚ، اديفِٜٔ افتل يُيفالر نميفٚالالٚ يف افًالقا وحيالؾ  ًالض نؾرادهالٚ نالؾ  ًوالٓٚ يف 

وـالذا افتالل فًٔالٝ ( شالتٕٚدرد)افقؾٚ، ـٚفُرايس والدوات ذات ادقا ٍٚت افًٚدٜٔ ادقحالدة 

ـٌالالرة فةشالالتًتل نو فةشالالتٓةك  ّقا الالٍٚت واحالالدة  ظٚدٔالالٜ، وفُْٓالالٚ يهالالْع مْٓالالٚ ـّٔالالٚت

مقنالالقدة يف الشالالقاا، ـٚدًْالالقنٚت ادتجًٕٚالالٜ والواة افّْقذنٔالالٜ، وافرؿالالٚةؼ ادًدٕٔالالٜ مالالـ 

 .حديد نو ندقٕٔقم نو شقامهٚ، إػ ؽر ذفؽ مـ المقال والصٔٚ، اديفِٜٔ افتل ال حتل

مالع مالـ (  ٚةًالٜ)اشتهالْٚ   هالٍٜ  ًَالد  ٚؾُؾ هذه الٕقا  تًتىٔع افؼـٜ نن تدخؾ ؾٔٓ

مع نٓالٜ نخالرى فتهالْع ( منسيٜ)، وتًَد ظَد اشتهْٚ   هٍٜ ٚيريد رشا، ـّٔٚت ـٌرة مْٓ

 .الٚ ادَٚدير افتل افتزمٝ هبٚ يف افًَد الول و ٚدقا ٍٚت ًٍٕٓٚ

ظذ ( افٌٚةع افهٕٚع، نو ادنسي ادًتهْع)ويف ـة احلٚفغ الٚ نن تتٍؼ مع افىرف اآلخر 

ُقن افيفّـ مًجًة نو مٗنًة نو مْجًت، وجتًؾ وؿٝ تًالِٔؿ ادهالْقظٚت يف حٚفالٜ ـقهنالٚ نن ي
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منسيٜ ؿٌؾ مقظد افتًِٔؿ يف افًَد افذي هل ؾٔف  ٚةًٜ، ظذ نن يف ـؾ احلٚالت أالٛ نال تالتؿ 

 .اإلنرا،ات وافًَقد  هقرة جتًؾ افًِّٜٔ حِٜٔ ظذ افتّقيؾ افر قي

افؼالـٜ  ًالد اشتهالْٚ  نو شالِؿ أالقز الالٚ  ًالد نن تًالتِؿ وؽْل ظـ افٌٔٚن نن مٚ اصستف    

ًٚ  يفّـ َٕدي نو مًَط نو مٗنؾ  ٖنؾ واحد ًٚ ظٚدي  .افٌوٚظٜ نن تًٌٔف  ًٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ20/2/1411 :اهتاريخ       (                                             49) :قرار رقٍ        
 

 عدّ دٛاش اغرتاى ايػسن١ : املٛضٛع

 يف غسن١ ايػٝهات ايطٝاس١ٝ ايطعٛد١ٜ
 

 :احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد وظذ هفف و  ٌف، و ًد

اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ  ؾَد

افتالالل  (ش)حالالقل نالالقاز اصالالساك رشـالالٜ افران الالل يف رشـالالٜ ( م/732/44)افؼالالـٜ  الالرؿؿ 

 .نشًتٓٚ  ّقظٜ مـ افٌْقك يف ادُِّٜ

 ٜٔ وظَد افتٖشالٔس وافٌٕٔٚالٚت احلًالٚ (ش)و ًد اضة  االٔئٜ ظذ افْيٚم الشٚيس فؼـٜ 

يف ٕيٚمٓالٚ الشالٚيس  (ش)م، تٌغ مـ ذفؽ نن رشـالٜ 1434م إػ ظٚم 1436اددؿَٜ مـ ظٚم 

وظَالالد افتٖشالالٔس ا تالالْص ظالالذ نن مًٚمةهتالالٚ واشالالتيفتراهتٚ تالالتؿ  الالت ال يتًالالٚرض مالالع افؼالاليًٜ 

 .اإلشةمٜٔ، ـت تٌغ نن اشتيفتراهتٚ تتؿ  ٚفىريَٜ افر قيٜ افتل تَقم ظِٔٓٚ افٌْقك ادٗشًٜ الٚ

ادالذـقرة حتالك تٌالر  (ش)ؾال٘ن االٔئالٜ ال تالرى نن تنالسك رشـالٜ افران الل يف رشـالٜ  فذا

ٕيٚمٓٚ الشٚيس وظَد تٖشًٔالٓٚ  الٖن عٔالع مًٚمةهتالٚ واشالتيفتراهتٚ ال تتًالٚرض مالع افؼاليًٜ 

 .اإلشةمٜٔ وتَقم  تٍْٔذ ذفؽ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 
 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :ٕٛاملٛقع

 .عبداب اهبصاَ



 101 

 

 ٓـ20/2/1411 :اهتاريخ                                                     (50)قرار رقٍ         

 

 ايسضّٛ ٚايعُٛالت اييت تطتشل يًػسن١  :املٛضٛع

 ايعامل١ٝ( فٝصا)١ َٔ دسا٤ اغرتانٗا يف إصداز بطاق

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

ادتًِؼ  ٚفرشقم وافًّقالت افتل تًت ؼ فِؼـٜ مـ نرا،  173/44/افؼـٜ  رؿؿ م س ر

ٓٚ يف إ دار  ىٚؿٜ ؾٔزا افًٚدٜٔ، و ًد تٖمؾ االٔئٜ دجّؾ مٚ ورد حقل هذا ادقوق  مـ اصساـ

افؼـٜ تٌغ الٚ نن افرشالقم وافًّالقالت افتالل تًالت ؼ فؼالـٜ افران الل نالرا، اصالساـٓٚ يف 

 :إ دار  ىٚؿٜ ؾٔزا تًَْؿ إػ نر ًٜ نؿًٚم هل ـت يع

ًٚ، نو افرشقم افتل تًت ؼ الٚ ظذ ظِّٔٓٚ مَٚ ؾ إ دار  -1 افٌىٚؿٜ فف نو جتديالدهٚ شالْقي

إ دار  ىٚؿٜ ظذ حًٚ ف فزونتالف نو نوالده، نو إ الدار  ىٚؿالٜ  ديِالٜ يف حالٚل ؾَالده فٌىٚؿتالف، 

 .وهذه افرشقم أقز فِؼـٜ حتهِٔٓٚ مـ ظِّٔٓٚ

رشقم وظّقالت تًت ؼ فِؼـٜ ظذ افٌر مَٚ ؾ خدمٜ نو منسيٚت يَقم افًّٔؾ  -7

ًٚ مـ هالذه  ٚحلهقل ظِٔٓٚ مْٓؿ  ّقنٛ اصس اـف يف  ىٚؿٜ ؾٔزا،   ٔٞ ال يت ّؾ افًّٔؾ صٔئ

 .افرشقم، وهذا افْق  أقز فِؼـٜ حتهِٔف يـ ؿدم اخلدمٜ فًِّٔؾ

رشقم وظّقالت تًت ؼ فِؼـٜ مَٚ ؾ افتقشط يف ظِّٔالٚت ادهالٚرؾٜ وافت قيالؾ  -7

 .مـ  ِد إػ  ِد، ؾة  ٚس فِؼـٜ مـ حتهِٔٓٚ مـ افًّٔؾ نو ؽره
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ًٚ مالالـ افَْالالقد رشالالقم وظّالالقالت  -1 تًالالت ؼ فؼالالـٜ افران الالل مَٚ الالؾ إؿراوالالٓٚ مٌٌِالال

 :فن ص حيّؾ  ىٚؿٜ ؾٔزا، ؾٍل هذه احلٚل

ال أقز فِؼـٜ نن تتَٚى نيٜ رشقم فَٚ، هذا افَرض، شقا، نـٕٚٝ هل ادهدرة فٍِٔزا، 

 :نو ـٕٚٝ افٍٔزا  ٚدرة ظـ مهدر هخر

ًٚ ظْٓٚ، ؾًذ ؾ٘ذا ـٕٚٝ افٍٔزا مـ رشـٜ افران ل، وشجؾ الٚ مرـز ؾٔزا ا  فدو  رشقم

 .-ني تردهٚ إفٔف  -افؼـٜ نن تَقم  تًجٔؾ هذه افرشقم فًِّٔٓٚ يف حًٚ ف افداةـ  

ًٚ ظالـ   نمٚ إذا ـٕٚٝ افٍٔزا مـ مهدر هخر وشجؾ مرـز افٍٔزا فؼـٜ افران ل رشالقم

 .هذا افَرض، ؾًذ افؼـٜ ؿٔد هذه افرشقم يف حًٚب الظتل اخلريٜ خرونٚ مـ افنٌٜٓ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚ

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ20/2/1411 :اهتاريخ       (                                              51)قرار رقٍ         

 

 غسا٤ ايػسن١ ألضِٗ : املٛضٛع

 ثِ بٝعٗا يًعٌُٝ ايرٟ طًب َٔ ايػسن١ غسا٤ٖا ٚبٝعٗا عًٝ٘

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 :وٕهف مٚ يع 761/44/ افؼـٜ  رؿؿ م ن م 

شٓؿ وافًّٔؾ يرؽٛ نن افؼـٜ تَقم  ؼا، تِالؽ نتَدم إفْٔٚ نحد ظّة، افؼـٜ فؼا، )

 (.الشٓؿ ومـ  ؿ  ًٔٓٚ ظِٔف  ٖنؾ، فذا ٕرنق إظىٚ،ٕٚ افٍتقى افؼظٜٔ  ذفؽ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ ورشا،ًا إذا ـالٚن ٕيالٚم فِؼـٜ نن تنسي نشًٓت فؼـٚت أقز رش ًٚ تداول نشّٓٓٚ  ًٔال ظ

ًٚ أقز الٚ  ًالد ذفالؽ  ًٔٓالٚ دالـ  ًٚ تٚم ًٚ رشظٔ رشـٜ افران ل يًّح  ذفؽ، و ًد متُِٓٚ الٚ مُِ

 .تنٚ، َٕدًا نو  ٚفتًَٔط

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ ًِيع ،ا اهسرقاءًصطف ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ1/3/1411 :اهتاريخ                                             (  52)قــرار رقــٍ         

 

 .إداش٠ عكد االضتصٓاع اخلاص باملباْٞ :املٛضٛع

   777ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففٚ نّد احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔ

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ  ظَالد االشتهالْٚ  

 .777/44/م  /ادَدم مـ افؼـٜ   ىٚهبٚ رؿؿ م ن

و ًد دراشتف مـ ؿٌؾ االٔئٜ ننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا افَرار  ًد إنرا، تًديةت ظِٔالف 

مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ وإ ًٚده ظـ افهقريٜ افتل جتًِف ظَد متقيؾ   الٝ وفالٔس فوتن شةمتف 

ًٚ فَِرار ذي افالرؿؿ  افالذي نؿالرت  الف االٔئالٜ افؼالظٜٔ افتًٚمالؾ ( 13)ظَد اشتهْٚ ، وذفؽ وؾَ

 . ٚالشتهْٚ   ٚفؼوط ادٌْٜٔ يف ذفؽ افَرار

 .غو  ٌف نعً وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ1/3/1411 :اهتاريخ                                                   (  53)قــرار رقــٍ         
 

 دٛاش غسا٤ أضِٗ ايػسنات املطا١ُٖ : املٛضٛع

 ٚبٝعٗا بطٛابط حمدد٠ بايكساز
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هفففهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده وا

ؾ٘ن رشـٚت ادًٚمهٜ يف ظكٕٚ احلٚ  ن ٌ ٝ مٌْيفٜ يف نًالؿ المالؿ وافنالًقب ظٚمالٜ 

ميفؾ اجلِّٜ افًهٌٜٔ يف اجلًالؿ احلالل، وال ؽْالك لمالٜ نو دوفالٜ ظالـ ؿٔالٚم هالذه افؼالـٚت ؾٔٓالٚ 

ٚ تًجز ـيفر مـ مٔزإٔالٚت افالدول والشالٔت لنؾ منٚريع اخلدمٚت افًٚمٜ واإلٕتٚج افُيفر، ي

افهٌرة ظـ متقيِف، ميفؾ منالٚريع افالري وافُٓر الٚ، وادقا الةت افزيالٜ وافٌ ريالٜ واجلقيالٜ، 

واالٚتػ واآل  وصٌُٚت ادٔٚه ومْٚنؿ افيفروات ادًدٕٜٔ، ورشـٚت افتّقيـ إػ ؽر ذفؽ  يٚ 

ػ رؤوس نمالالقال والال ّٜ ال هالالق مًالالروف افٔالالقم، ذفالالؽ نن هالالذه ادنالالٚريع افُالالزى حتتالالٚج إ

 .مٔزإٔٚت افدول -نيوًٚ -ىًٔٓٚ الؾراد ظٚدة، وتؤؼ هبٚ يًت

ؾٔقز  رنس مٚالٚ نشٓت  ٚآلالف ومئٚت اآلالف وادةيغ،  َّٜٔ  ٌرة فًِٓؿ، وهُالذا 

أتّع فُؾ مْٓٚ رنس ادٚل افُٚيف مـ  ّق  نؾراد افنًٛ، وتُقن هذه الشٓؿ  ٚل اشتيفتر 

افذيـ ال يٌِغ وؾرهؿ حدا يٍُل فؼا، ظَالٚر يًالتٌِقٕف، وال فتّقيالؾ ظّالؾ  فهٌٚر اددخريـ

ٓالٚ، ويف افقؿالٝ ًٍٕالف   اشتيفتري، ؾٔنسي نحدهؿ ظددًا مـ نشٓؿ هذه افؼـٚت فْٔتٍع  ر

ًٚ دؼوظٓٚ اإلٕتٚنل افوال ؿ، نو اخلالدمٚت افتالل  جتد افؼـٜ الذا افتجّٔع فرنس مٚالٚ مْىَِ

 .ٚ ل ْٚ، ادجتّعتٗد ٚ واحلٚنٔٚت افتل حتََٓ

إن هذه افؼـٚت ادًٚمهٜ ن ٌ ٝ حٚنٜ مِ ٜ ال مْالٚص مْٓالٚ يف : و ْٚ، ظذ هذا َٕقل

احلٔٚة ادًٚرصة لي صًٛ ويف ني دوفٜ تريد االشتٍٚدة مـ مْجزات افًِؿ وافهْٚظٜ وافتَْٜٔ 
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نمالر هبالٚ ترة الرض افتالل ، دون نن تٌَك يف مًتقى احلٔٚة افٌداةٜٔ، وذفؽ مـ ظ(افتُِْقنٔٚ)

 .فهٚفح اإلًٕٕٜٚٔ ظٚمٜ اإلشةم

وفُـ افقاؿع نن هذه افؼـٚت تَقم افٔقم يف دول ال تتَٔد نٕيّتٓٚ  ٚنتْٚب افتًٚمؾ مالع 

ادهٚرف افتَِٔديٜ افر قيٜ، ؾتوالع شالٔقفتٓٚ ادٚفٔالٜ يف تِالؽ ادهالٚرف وتتَالٚى ظِٔٓالٚ ؾقاةالد 

ت مالٚ حتتالٚج إفٔالف مالالـ تِالؽ ر قيٜ تدخؾ يف مقاردهٚ ونر ٚحٓٚ، ـت تَالسض يف  ًالض احلالٚال

. ادهٚرف فَٚ، ؾٚةدة تدؾًٓٚ، وتدخؾ تِؽ افَروض يف إٕتٚج مالٚ تْتجالف وافالر ح افالذي حتََالف

ؾٚفر ٚ يدخؾ يف  ًض نظتالالٚ نخالذًا و إظىالٚ،ًا، وحْٔئالذ  أالٛ إأالٚد حالؾ الالذه ادنالُِٜ يُالقن 

ًٚ  ٚفْير اإلشةمل  .مٌَقالً رشظ

ٕف ال يٌٌْالل نن يٍتالل افْالٚس  ت الريؿ تالداول نشالٓؿ وترى االٔئٜ افؼظٜٔ يف هذه ادنُِٜ ن

هذه افؼـٚت  هقرة مىَِٜ، وال نن تٌٚح  هالقرة مىَِالٜ،  الؾ يراظالك يف ذفالؽ حالٚنتٓؿ إػ 

الشالٔت افالذيـ ال أالدون ضريَالٚ هخالر الشالتيفتر مالدخراهتؿ  -هذه افؼـٚت، واؿتْٚ، نشالّٓٓٚ 

نر الٚح هالذه الشالٓؿ، وذفالؽ ، ويف افقؿٝ ًٍٕف أٛ اشتًٌٚد افًْكال احلالرام مالـ -افهٌرة 

 : ٚفتٍهٔؾ افتٚ 

ًٚ، ـؼـٚت إٕتٚج  -1 افؼـٚت ادًٚمهٜ افتل يُقن مقوع ٕنٚضٓٚ االؿتهٚدي نرم

هذه نرمٜ، وحيرم امتةك يش، مـ نشّٓٓٚ وتداوفف  غ ، اخلّقر، ورشـٚت افٌْقك افر قيٜ

 .ادًِّغ وافتقشط يف ذفؽ، ـت حترم نر ٚحٓٚ

ًٚ، ـًالالٚةر ادنالالٚريع افؼالـٚت الخالالرى افتالل يُالال -7 قن مقوالالق  ٕنالٚضٓٚ حالالةالً مٌٚحال

اإلٕتٚنٔالالٜ فًِالالِع واخلالالدمٚت افتالالل نصالالر إفٔٓالالٚ يف مَدمالالٜ هالالذا افَالالرار يٌالالٚح امالالتةك نشالالّٓٓٚ 

وتداوالٚ وظٚةدات الشٓؿ مـ نر ٚحٓٚ، وفُـ  ؼط نن حيًٛ مٚفؽ الشٓؿ  هقرة دؿَٔالٜ 

ًٚ فزا،ة افذمٜ، مٚ دخؾ ظذ ظٚةدات ـؾ شٓؿ مـ افًْك احلرام يف ر  الف،  نو تَرئٌٜ، احتٔٚض

ؾٍٔرز مَداره مـ ظٚةدات ويقزظف ظذ نونف اخلر دون نن يْتٍع  ف، وال نن حيتًٌف مـ زـٚتف، 
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وفالق ـٕٚالٝ مالـ افيالاةٛ  -وال يًتزه  دؿٜ مـ حر مٚفف، وال نن يدؾع  ف  يٌالٜ حُقمٔالٜ 

ظٚةدات نشّٓف، ونن حًالٚب  ، لن ـؾ ذفؽ إتٍٚ   ذفؽ افًْك احلرام مـ-اجلٚةرة افيٚدٜ 

هالالذا افًْكالال والشالالٔت  هالالقرة تَرئٌالالٜ ؿالالد ن الالٌح مًٔالالقرا  ٚفقشالالٚةؾ والنٓالالزة احلدييفالالٜ، 

واالشتًٕٜٚ  ٖهؾ اخلزة، وهالذا يالدخؾ يف ظّالقم افٌِالقى، وهبالذا ٕٔنال ظالذ افْالٚس وٕجْالٌٓؿ 

 احلرام دون نن ٕ رمٓؿ مـ ضريؼ اشتيفتري ال أدون  ديًة فف  ًالٌٛ  الٌر مالدخراهتؿ، مالع

مةحيٜ نن ضريؼ ادنٚرـٚت افهٌرة افتجٚريٜ وادوٚر ٜ ؿد ن الٌح صالديد اخلىالقرة  ًالٌٛ 

يف هالالذا افزمالالٚن، حٔالالٞ ن الالٌح افالالذي يوالالع مٚفالالف يف يالالد ؽالالره  -مالالع الشالالػ  –ٕالالدرة المٕٚالالٜ 

ًٚ نن ـيفالرًا مالـ  الشتيفتره يدخؾ يف دٚضرة ـٌرة فًٍٚد افذمؿ، ويًروف فِتتـؾ، والشٔت نيوال

نيتٚم ونرامؾ ال يًتىًٔقن افًّؾ  ًٍٖٕٓؿ لًٍٕٓؿ، ؾُِؾ زمالٚن حُّالف، اددخريـ افهٌٚر 

 .وؿد ؿرر افٍَٓٚ، يف مْٚشٌٚت ـيفرة نمقرا اشتيفْٚةٜٔ ظِِقهٚ  ًٍٚد افزمٚن

هذا ويف حٚفٜ تقاؾر رشـالٚت مًالٚمهٜ تًالد احلٚنالٜ وتِتالزم افتًٚمالؾ  ًالدم افر الٚ نخالذًا نو 

ـٚت ادًالٚمهٜ افتالل تَالسض  ٚفر الٚ وتالقد  ؾٔجٛ ظذ ادًِّغ ظدم افتًٚمؾ مع افؼال إظىٚ،ً 

ًٚ ظذ مـ مُْف اهلل  ٖن ـٚن ذا شِىٜ نو يِّؽ مـ الشالٓؿ يف  نمقاالٚ  ٍٚةدة، ـذفؽ أٛ رشظ

والخالالذ  افتًٚمالالؾ  ٚفر الالٚ نخالالذًا نو إظىالالٚ،ً  هالالذه افؼالالـٚت مالالٚ يًالالتىٔع  الالف إفالالزام افؼالالـٜ  ًالالدم

ن ا يًالتىع ؾٖوالًػ اإليالتن نن  ٖشٚفٔٛ االشتيفتر اإلشةمٜٔ، أالٛ ظِٔالف افَٔالٚم  الذفؽ، ؾال٘

 .يًٚرض مٚ تَقم  ف افؼـٜ مـ افتًٚمؾ  ٚفر ٚ

 :التخريج وادستند

 :يضاعدة عموم البلوى ورفع احلرج -ن

وهل ن ؾ رشظل ظٚم متٍر  مـ مَهد رؾالع احلالرج يف عِالٜ ادَٚ الد افًٚمالٜ فِؼاليًٜ، 

﴿: وهق ادَهد افذي نالٚ، ظْالف يف افَالرهن افًيالٔؿ ؿقفالف تًالٚػ      ﴾ 

﴿: وؿقفف تًٚػ، [736: افٌَرة]             ﴾ [131:افٌَرة]. 



 108 

وؿد ؾر  ظِٔٓٚ ؾَٓٚ، ادذاهٛ ظذ مر افًهقر مٚ ال حيل مـ ادَررات افٍَٜٓٔ وافٍتٚوى 

وتٌالدل الووالٚ  احلٔقيالٜ وضالرو، افىالقارئ وٕنالق،  مع تَِالٛ الزمْالٜ، واخالتةف المُْالٜ

ووردت  ًالالض  ،-ؾوالالًة ادًالالٚمةت واجلْٚيالالٚت  -ادًالالتجدات، حتالالك يف نمالالقر افًٌالالٚدات 

 .ٕهقص افًْٜ افٌْقيٜ يف  ًض ذفؽ مقحٜٔ  ٚدٌدن

نٕف ظٍك ظـ شٗر االرة إذا رش ٝ مـ اإلٕٚ،، مع نهنٚ شٌع  ْص  ؾَد  ٌٝ ظـ افٌْل 

إهنٚ مالـ ": هذا افًٍق  َقفف وؿد ظِؾ افرشقل ، ال ؾ ٕجس حديٞ هخر، وشٗرهٚ يف

، منالرًا إػ  الًق ٜ افت الرز ظالـ شالٗرهٚ لهنالٚ تِالٟ ادالداخؾ "افىقاؾغ ظِالُٔؿ وافىقاؾالٚت

 .وتتَْؾ يف افٌٔقت وتْزل إفٔٓٚ مـ الشىح، وهذا مـ  قر ظّقم افٌِقى ـت يذـره افٍَٓٚ،

 :ؿٚظدة ظـ حُؿ ظّقم افٌِقى ـت يع وؿد  ٚ  اإلمٚم افنخ  يف وق، تِؽ اآليٚت

 (.1/44-ادًٌقط) «مٚ ال يًتىٚ  االمتْٚ  ظْف ؾٓق ظٍق»

 :وـذفؽ  ٚ  اإلمٚم صٓٚب افديـ افَرايف يف افذخرة ؿٚظدة يف ادًْك ًٍٕف ؾَٚل

ـؾ مٖمقر ينؼ ظذ افًٌٚد ؾًِف شَط المر  ف، وـؾ مْٓالل صالؼ ظِالٔٓؿ انتْٚ الف : ؿٚظدة"

ويف افنٓٚدات ؿالرروا نٕالف ظْالد ؾًالٚد افزمالٚن وصالٔق  ( 1/134-ذخرةاف) "شَط افْٓل ظْف

افًٍؼ وٕدرة افًدافٜ تٌَؾ يف افَوٚ، صٓٚدة الميفالؾ ؾٚلميفالؾ، فًّالقم افٌِالقى ـالل ال يتًىالؾ 

 .افَوٚ، إذا ضٌِٝ افًدافٜ افُٚمِٜ يف افنٚهد

 :يضاعدة احلاجة -ب

يف ٕيالر افٍَٓالٚ، ـٕٚالٝ وؿٚظدة احلٚنٜ افًٚمٜ ـذفؽ هل ن ؾ  ّع ظِٔف، يٍالتح  الف  الٚب 

ظّقمٚت افْهقص تَتيض شده، ذفؽ نن افؼاليًٜ افُريّالٜ افًالّ ٜ مالٚ نالٚ،ت فتًالد ظالذ 

افْٚس مْٚؾذ حٚنٚهتؿ احلََٜٔٔ وإٕت نٚ،ت فتٌِٜٔ احلٚنٚت افه ٔ ٜ افتل تًتِزمٓٚ طروف 

ٜ احلٔٚة وافتًٚمؾ، وفتّْالع احلٚنالٚت افزاةٍالٜ افقمهٔالٜ ـٚفر الٚ واخلّالر، وتٌىالؾ افًالٚدات افًالٔئ

افٍٚشدة افتل تٗدي إػ افير وافًدوان وافتجالٚوز ظالذ حَالقا افٌالر ـٚفيفالٖر ونخالذ افالزي، 
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 ذٕٛ ادجرم مـ ظنرتف، وؿتؾ الوالد خنٜٔ اإلمةا، وٕ ق ذفالؽ مالـ ادٍٚشالد افتالل تيالـ 

 .حٚنٜ حٔقيٜ يف ادجتًّٚت اجلٚهِٜٔ

احلٚالت، مـ ذفؽ مالٚ ون ؾ ؿٚظدة احلٚنٜ هذه دفٝ ظِٔٓٚ افًْٜ افٌْقيٜ افيفٚ تٜ يف  ًض 

دٚ هنك ظـ ؿىع افنجر واحلنٔش يف حرم مُٜ ؿالٚفقا فالف نهنالؿ   ٌٝ يف افه ٚح مـ نٕف 

 . (إال اإلذخر): حيتٚنقن إػ اإلذخر لنؾ شَقف  ٔقهتؿ ؾٚشتيفْٚه الؿ، ؾَٚل

 .وهذا افْص يقحل  ٚدٌدن افٍَٓل يف رظٚيٜ احلٚنٚت احلََٜٔٔ

تٍريع الحُالٚم افٍَٓٔالٜ ـيفالرة مٌْيفالٜ يف ؾَالف ادالذاهٛ، إن تىٌَٔٚت مٌدن رظٚيٜ احلٚنٜ يف 

ومـ ن رز نميفِٜ ذفالؽ . حتك نهنؿ تًٚنقا يف  قرة واو ٜ مـ افٌرر افٍٚحش رظٚيٜ فِ ٚنٜ

وذفالؽ فِ ٚنالٜ افداظٔالٜ إػ هالذا فًَالد يف  ،إ ٚحٜ ظَد اجلًٚفٜ رؽؿ مٚ ؾٔف مـ افٌالرر افقاوالح

يف مقوق  افٌرر وافتٌٚيض ظْالف  ٜٔ صٗون ـيفرة مـ افتًٚمؾ، وفنٔخ اإلشةم ا ـ تّٔ

 .فِ ٚنٜ ـةم ٍٕٔس ؿٔؿ يْر افٌهرة افٍَٜٓٔ، وـذا فتِّٔذه ا ـ افَٔؿ رمحٓت اهلل تًٚػ

ن ٚح  ٔع افًرايٚ، وهق  ٔع مالٚ ظالذ  وؿد  ٌٝ يف افًْٜ افٌْقيٜ افه ٔ ٜ نن افرشقل 

ًٚ دـ حيتٚج إػ افرضٛ وفٔس فدي ف شقى افتّر، وذفالؽ افْ ٔؾ مـ افرضٛ  تّر خيرص خر 

 . وهذا يف ال ؾ ؽر نٚةز،  ؾ ـٚن ال د مـ حتَؼ افتًٚوي  ٚفُٔؾ. رظٚيٜ حلٚنتف إػ افرضٛ

 :ويف هذا ادَٚم يَقل صٔخ اإلشةم ا ـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ

 ( 74/134-افٍتٚوى) "أقز فِ ٚنٜ مٚ ال أقز  دوهنٚ، ـت أقز  ٔع افًرايٚ  ٚفتّر"

نن احلٚنالٜ يف حالؼ افْالٚس ـٚؾالٜ تْالزل مْزفالالٜ ": حلٍْٔالٜ وافنالٚؾًٜٔ نيوالٚوؿالد ؿالرر ؾَٓالٚ، ا

وادْيفقر فِزرـق / 124-123/افٌٔٚ ل فِجقيْل ص. ) "افيورة يف حؼ افقاحد ادوىر

 (.77/وادجِٜ، مٚدة/ 7/71-
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ًٚ مـ ؿٚظدة احلٚنٜ هذه ترى االٔئٜ نن رشـٚت ادًٚمهٜ افتل طٓرت يف افًهقر  ؾٕٚىةؿ

فتىقر احلٔٚة ادًٚرصة ومْجزاهتٚ افًِّٜٔ، وطروؾٓٚ االؿتهٚديٜ، وتٖمغ ادراؾؼ  احلدييفٜ ٕتٔجٜ

افُزى ـٚفُٓر ٚ، وصٌُٚت ادٔٚه واالٚتػ وافَْؾ واشتيفتر افيفروات افىًٌٜٔٔ اد تٍِٜ ظذ 

ًٚ، ـؾ ذفؽ أًؾ تٖشٔس رشـٚت ادًٚمهٜ حٚنٜ حٔقيٜ ظٚمٜ، وهذا  افْىٚا ادجدي اؿتهٚدي

ًٚ ورشا،ً يًتِزم نقاز ام  .تةك نشّٓٓٚ وتداوالٚ،  ًٔ

ؾًٌد تَرير نقاز تٖشٔس هذا افْق  مـ افؼـٚت فِ ٚنٜ افًٚمٜ، يهٌح امتةك نشّٓٓٚ 

ًٚ، والشالٔت  ٚفًْالٌٜ إػ  الٌٚر ادالدخريـ ونمالقال  فةشتيفتر ونخالذ نر ٚحٓالٚ حٚنالٜ ظٚمالٜ نيوال

 يٍُالل مالٚ فالد ؿ مالـ اليتٚم والرامؾ وشٚةر افًٚنزيـ ظـ اشالتيفتر مالٚ فالد ؿ مالـ وؾالر، وال

ًٚ يف نشٓؿ هذه افؼـٚت مًتيفّرا  مؼو  جتٚري نو رشا، ظَٚر واشتٌةفف، ؾٔجد هٗال، عًٔ

 ت فد ؿ مـ وؾر، ـؾ  َدر مٚ يًتىٔع، وفُـ  ٚفؼط افذي شٌؼ  ٕٔٚف، وهق إخراج افًْكال 

اخلالر احلرام ادت هؾ مـ  ًض تًٚمِٓٚ افر قي   ًٚب دؿٔؼ نو تَريٌالل، ورصؾالف يف نونالف 

 .دون نن يْتٍع  ف مٚفؽ الشٓؿ نيٜ مًٍْٜ

نن افًْك احلرام وهق افٍقاةد افر قيٜ افتل دخِٝ يف مالقارد افؼالـٜ ؿالد : هذا، وال يَٚل

اختِىٝ  ٚدٚل  هقرة ال يُّـ متٔٔزهٚ ؾٔجٛ نن تني احلرمٜ إػ اجلّٔع، ال يَٚل ذفؽ لن 

 .ٚفٔتفظغ ادٚل فًٔٝ هل احلرام ـٚخلّر واخلْزير،  ؾ م

ؾَد نٚ، يف تًٍر هيٚت الحُٚم ل   ُر  الـ افًالر  حتالٝ ؿقفالف تًالٚػ يف نواخالر شالقرة 

 :مٚ يع "يٚ ن ٚ افذيـ همْقا اتَقا اهلل وذروا مٚ  َل مـ افر ٚ إن ـْتؿ مٗمْغ": افٌَرة

ذهٛ  ًض افٌةة مـ نر ٚب افقر  إػ نن ادٚل احلةل إذا خٚفىف حرام حتالك ا يتّٔالز، "

رج مْف مَدار احلرام اد تِط  ف ا حيؾ وا يىٛ، لٕف يُّـ نن يُقن افذي نخالرج هالق  ؿ نخ

 .احلةل، وافذي  َل هق احلرام
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وهذا ؽِق يف افديـ، ؾ٘ن ـؾ مٚ ا يتّٔز ؾٚدَهقد مْف مٚفٔتف ال ظْٔف، وفق تِالػ فَالٚم اديفالؾ 

. اديفؾ ؿٚةؿ مَٚم افالذاهٛؾٚالختةط إتةف فتّٔزه، ـت نن اإلهةك إتةف فًْٔف، ونن . مَٚمف

ًٚ، و غ مًْك، واهلل نظِؿ  نهال."وهذا  غ حً

ويٌٌْل نن يِ ظ يف هذا ادَٚم نٕف إذا والَْٔٚ ظالذ ادًالِّغ  ّجالرد افنالٌٓٚت افًٌٔالدة نو 

افؤًٍٜ رؽؿ حٚنتٓؿ ـالت يف نشالٓؿ افؼالـٚت افتالل فالٔس يف ذاهتالٚ وضًٌٔتٓالٚ مالٕٚع رشظالل، 

شًْزالؿ ظـ  ٚل ظئؿ مـ افْنٚضٚت االؿتهٚديٜ افتل  وحجرٕٚ ظِٔٓؿ امتةك نشّٓٓٚ ؾْٕ٘ٚ

ن ٌ ٝ نشٚشالٜٔ يف عٔالع افالدول ادًالٚرصة، وتٌَالك هالذه ادراؾالؼ افُالزى يف نيالدي ؽالرهؿ، 

 .ؾٚدهِ ٜ نال ٕؤؼ ظِٔٓؿ مٚ دام مـ ادُّـ اشتًٌٚد افًْك اد ذور

وهالل نن  هذا وؿد تٌالدو صالٌٜٓ نخالرى يف مًالٖفٜ تالداول نشالٓؿ افؼالـٚت ادًالٚمهٜ هالذه،

افًٓؿ يّيفؾ نز،ًا صٚةًٚ مـ  ّق  نمقال افؼـٜ وحَقؿٓالٚ مالـ َٕالقد شالٚةِٜ وشالِع ؿٚةّالٜ، 

ًٚ مْٓٚ مٚ ظِٔٓٚ مـ ديقن وحَقا فٌرهٚ، ؾٌٔالع افًالٓؿ ورشاؤه  وديقن الٚ ظذ ؽرهٚ، مىروح

مًْٚه مٌٚدفٜ مٚ يَٚ ِف مـ ـؾ ذفؽ يف افؼـٜ  ٚفًالًر افالذي يٌالٚ   الف افًالٓؿ، ومًْالك هالذا نن 

ًا مـ نؾ هذا افٌٔع هق رصف أٛ  ؾٔف افتَٚ ض، ـت نن  ًض هذا ادٌٔع ديالـ يف افالذمؿ، نز،

 .ؾُٔقن مـ ؿٌٔؾ  ٔع افديـ فٌر مـ ظِٔف افديـ، وهق ؽر نٚةز

نن مالٚ يالدخؾ يف : واجلقاب ظـ هذه افنٌٜٓ نن مـ ادَرر يف ادذاهٛ ويف افَقاظد افٍَٜٓٔ

ًٚ وال يُقن مَهقدًا ون ةً  ًٚ فالق  افهٍَٜ تًٌ ؾٔٓالٚ ال ينالسط ؾٔالف افؼالوط افتالل تىِالٛ رشظال

وردت ظِٔف افهٍَٜ وحده، ومـ نٜٓ نخالرى يَالرر افٍَٓالٚ، نن فةـيفالر حُالؿ افُالؾ وافًالزة 

 .فةؽِٛ، وفذفؽ نميفِٜ ـيفرة يف ؾرو  افٍَف

ادُِّالٜ  لوؿد نٚ، يف اجلز، افًٚ ع مـ ؾتالٚوى افنالٔخ نّالد  الـ إ الراهٔؿ هل افنالٔخ مٍتال

      يف ـةمف ظـ رشـٚت ادًالٚمهٜ ونالقاز تالداول نشالّٓٓٚ  ًٔالٚ ورشا،ً  افًر ٜٔ افًًقديٜ 

 :مٚ يع -وهق مقوقظْٚ  ٚفذات-
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نن : إن يف هذه افؼـٚت َٕقدا، ونن  ٔع افَْد  َْد ال يهح إال  ؼضف، َٕقل: ؾ٘ن ؿٔؾ"

ذور افَْقد هْٚ تٚ ًٜ ؽر مَهقدة، وإذا ـٕٚٝ هبذه اديفٚ ٜ ؾِٔس الٚ حُؿ مًتَؾ، ؾٕٚتٓك ن

 .افر ٚ، ـت شٖٔيت يف حديٞ ا ـ ظّر

ًٚ مالـ افالديقن : ؾ٘ذا ؿٔؾ نن فِؼـٜ ديقٕٚ يف ذمؿ افٌر، ونن ظذ تِؽ الشٓؿ ادًٌٜٔ ؿًالى

: َٕقل. هق ظِٔف  ؼضف افتل تُقن ظذ ن ؾ افؼـٜ، ونن  ٔع افديـ يف افذمؿ ال أقز إال دـ

وافَٚظدة نٕف ييفٌٝ . فٌرهٚ  ؾ هل تٚ ًٜ مـ الصٔٚ، افتٚ ًٜ افتل ال تًتَؾ   ُؿ، وهذا نيوًٚ 

 .مٚ ال ييفٌٝ اشتَةالً  تًًٌٚ 

وفالف مالٚل، ؾتفالف فٌِالٚةع إال نن  ،مالـ  الٚ  ظٌالداً : )ويدل ظذ ذفؽ حديٞ ا ـ ظّر مرؾقظالٚ

ؾًّقم احلديٞ يتْالٚول مالٚل افًٌالد ادقنالقد وافالذي فالف يف . رواه مًِؿ وؽره( ينسضف ادٌتٚ 

 .ذمؿ افْٚس

مـ  ٚ  ٕ ًة  ًد نن تٗ ر ؾيفّرهتٚ فِذي  ٚظٓٚ، : )يٞ ا ـ ظّر اآلخرويدل ظِٔف نيوٚ حد

 .متٍؼ ظِٔف( إال نن ينسضف ادٌتٚ 

وونف افدالفٜ نن  ٔع افيفّرة ؿٌؾ  دو  ةحٓٚ ال أقز، فُـ دٚ ـٕٚٝ تٚ ًٜ ل ِٓٚ اؽتٍر 

ِٜ  ٚفًَدؾٔٓٚ مٚ ا يٌتٍر فق ـٕٚٝ مًتَ
( )

 (.17-2/17افٍتٚوى ) 

ظالـ  ٔالع افاليفتر وهالل  ظـ هنل رشقل اهلل  إلشةم  ـ تّٜٔٔ وؿد تُِؿ صٔخ ا

ظذ افنجر ؿٌؾ  دو  ةحٓٚ، و  ٞ ؾالٔت إذا ـالٚن يف  ًالتٚن نصالجٚر متْقظالٜ ؾًٌٔالٝ  ترهالٚ 

افتل ظِٔٓٚ عًٔٓٚ، وـٚن  ًض الٕقا  ؿد  دا  ةحف دون  َٜٔ الٕقا ، ؾذـر صٔخ اإلشةم 

 : يف   ٜ هذا افٌٔع ؿقفغ 

                                                 
 .ني فق  ًٔٝ وحدهٚ دون افنجر( 1)
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نن افَقل  ٚجلقاز يف هذه احلٚل هق ؿقل افِٔٞ و ا ـ  :قاز واآلخر  ٚدْع، وؿٚلنحدمهٚ  ٚجل

ؾَد نقز افِٔٞ  ٔالع عٔالع افًٌالتٚن إذا  الِح ٕالق  ـالت نالقز  ٔالع نحالد الٕالقا  إذا  الدن "شًد 

وهذا افَقل ":  ؿ ؿٚل. لن إأٚب افتٍريؼ ؾٔف  ر ظئؿ،  ؿ  غ ونف افير 5 ةح  ًوف

ًٚ ـت هق ادنٓقر، واجلقاز هْٚ  ّجرد احلٚنٜنؿقى مـ افَقل افيفٚة  "وهق ادْع مىَِ
( )

. 

نن افًٍؾ إذا اصتّؾ ظذ مًٍدة : وه افؼيًٜ يف ذفؽ ـِف":  ؿ ختؿ هذا افٌ ٞ  َقفف

ونن  ٔع افٌرر ؿد هنك . مْع مْف إال إذا ظٚروٓٚ مهِ ٜ ران ٜ ـت يف إ ٚحٜ ادٔتٜ فِّوىر

ؾ٘ذا ظٚرض ذفؽ  ر نظيؿ مْف .  إػ نـؾ ادٚل  ٚفٌٚضؾظْف لٕف مـ ٕق  ادٔن افذي يٍيض

ًٚ لظيؿ افًٍٚديـ  ت ّؾ ندٕٚمهٚ، واهلل نظِؿ ، 137-74/137افٍتٚوى ) "ن ٚحف، دؾً

 (.177-171/وافَقاظد افْقرإٜٔ ص

ؾِت شٌؼ ال ترى االٔئٜ مٚ يقنٛ افَقل  ت ريؿ تداول نشٓؿ رشـٚت ادًٚمهٜ افتل شالٌؼ 

ورشاؤهالٚ وافتقشالالط يف ذفالؽ، مالٚ ظالالدا افؼالـٚت افتالالل يُالقن مقوالالق  ذـرهالٚ، شالقا،  ًٔٓالالٚ 

ًٚ، ـؼـٚت إٕتٚج اخلّقر ورشـٚت افٌْقك افر قيٜ وٕ قهٚ  .ٕنٚضٓٚ االؿتهٚدي نرم

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 

                                                 
 /(.602//  602/ِٜجاد: ر)وهذا نيوٚ مذهٛ احلٍْٜٔ ( 1)
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 ٓـ2/4/1411 :اهتاريخ                                                     ( 54)قــرار رقــٍ         
 

 دٛاش غسا٤ طا٥س٠ ْكٌ حم١ًُ  :املٛضٛع

 (ّ)غسن١ بعكد إجياز َٔ 
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ  اخلىٚب افالقارد مالـ 

واخلىٚ الالٚت افةحَالالٜ ومرؾَٚهتالالٚ  1/14/1444وتالالٚريخ  114/44/افؼالالـٜ  الالرؿؿ   س ر

ادتًَِٜ  ؼا، رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر فىٚةرة فَْؾ افرـٚب نِّٜ  ًَد إأٚر مقَؿع 

تىِالالٛ افؼالالـٜ رني االٔئالالٜ يف نالالقاز ذفالالؽ، و تٖمالالؾ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فالالذفؽ ، و(م)رشـالالٜ مالالـ 

 :ٝ دٚ يعِتق 

نمالر نالٚةز  (م)رشـالٜ إن رشا، افؼـٜ فىٚةرة فَْؾ افرـٚب نِّالٜ  ًَالد إأالٚر مقَؿالع مالع 

ًٚ، إذا راظٝ افؼـٜ ؾٔف مٚ يع  :رشظ

ًٚ، وذ -1 ًٚ ال  قري فؽ  ٖن تتِّالؽ نن يُقن ظَد افٌٔع وافؼا، فِىٚةرة ادَهقدة حََٔٔ

ًٚ تٚمًٚ  ًٚ رشظٔ  .افؼـٜ افىٚةرة مُِ

نال يدخؾ افر ٚ نخذًا نو إظىالٚ،ًا يف ظَالقد افٌٔالع وافؼالا، وافتالٖنر واإلدارة  هالقرة  -7

 .مٌٚرشة نو ؽر مٌٚرشة

وفٜٔ ادٚفؽ ادٗنر يف افؼيًٜ اإلشةمٜٔ مـ وتن ٗنن تت ّؾ رشـٜ افران ل مً -7

ِٝ افىٚةرة ونرـٚهتٚ ضِٜٔ ؾسة افتٖنر ـَ نن تَالقم  (م)فؼـٜ ، شقا، نَمْٝ ظِٔٓٚ  ًٍْٓٚ نو و

 . ذفؽ، وتدؾع رشـٜ افران ل تٍُِٜ افتٖمغ
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وهل ـالؾ مالٚ يتقؿالػ ظِٔالف )نن تت ّؾ رشـٜ افران ل افهٕٜٔٚ افقانٌٜ ظذ ادٚفؽ  -1

 ِقح ادٖنقر الشتٍٔٚ، مًٍْتف ادًَقد ظِٔٓٚ، ـتٌديؾ مٚ يتِػ  ًالٌٛ ظالٚرض مالـ النالزا، 

، وال  الٖس نن تتًٚؿالد افؼالـٜ ادٚفُالٜ (ضالقيًة وال تتِالػ ظالٚدًة إال  ًالٌٛ ظالٚرضافتل تدوم 

ظذ افَٔٚم  ٚفهٕٜٔٚ ادذـقرة مق قؾٜ  ًَد مًتَؾ نو مِ ؼ  ًَد  (م)مع رشـٜ ( افران ل)

ًٚ مًِقمًٚ   .اإلأٚر، وتدؾع الٚ مٌٌِ

 ٔالٞ ال نن أري تًديؾ افًَقد ادتًَِٜ  ٚفىٚةرة مالـ  ٔالع وإنالٚرة و الٕٜٔٚ وإدارة   -1

وفٜٔ ادٚفالؽ ظالذ ٗحتقي مٚ يتًٚرض مع افؼيًٜ اإلشةمٜٔ، شقا، مـ حتّٔؾ مالٚ هالق مالـ مًال

ادًتٖنر، نو افًُس، نو ؽر ذفؽ يالٚ يٌٌْالل تًديِالف، فتهالٌح هالذه افًَالقد مًتالزة ومٌَقفالٜ 

 .رشظًٚ 

ال  ٖس فؼـٜ افران ل مـ افتًٚؿد مع افؼالـٜ افتالل  ٚظتٓالٚ افىالٚةرة فتَالقم  ال٘دارة  -6

فتٖنر و ٔع افىٚةرة ظْدمٚ تَرر ذفؽ رشـٜ افران ل، وذفؽ  ٚفوالقا ط ادالذـقرة يف ظِّٜٔ ا

 .هذا افَرار

هذا ظْدمٚ تًتقيف افؼـٜ هذه افوقا ط يُّْٓالٚ افالدخقل يف افًِّٔالٜ ادالذـقرة، ظالذ نن 

تزود افؼـٜ االٔئٜ افؼظٜٔ  هقرة  ٚفٌِتغ افًر ٜٔ واإلٕجِٔزيٜ مـ هالذه افًَالقد فتتٖـالد مالـ 

 .ٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔشةمت

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ2/4/1411 :يخاهتار                                                     ( 55)قــرار رقــٍ         

 

 إداش٠ اتفام عاّ ع٢ً بٝع ٚغسا٤ بطسٜل ايتٛزٜد: املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ ظَد افؼا، وافتقريد 

إلنٚزتالف  16/14/1444وتالٚريخ  164/44/م ت مرا  ٜادَدم مـ افؼـٜ   ىٚهبٚ رؿؿ 

اتٍالٚا ظالٚم ظالذ  ٔالع )مـ ؿٌؾ االٔئٜ، و ًد دراشٜ االٔئٜ فًَِد ادذـقر ؿررت تًديؾ اشّف إػ 

لن اال ىةح افَٕٚقة ظذ نن افًَد نخص مـ االتٍٚا، وفالف اشالؿ  5(ورشا،  ىريؼ افتقريد

ؾ افٌٔع وافرهـ وينالسط ؾٔالف نن يُالقن ميف( ظَد مًّك)يدل ظذ مقوقظف، ويَٚل فف ظْدةذ  

ًٚ ندداً   (.اتٍٚا)ؾٖمٚ إذا ـٚن افًَد ؽر مًّك ؾ ْٔئذ  يىِؼ ظِٔف . نِف مًِقم

 .وؿد ننرت االٔئٜ  ًض افتًديةت ظِٔف وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ2/4/1411 :اهتاريخ                                              ( 56)قــرار رقــٍ         
 

 إداش٠ صٝػ١ صٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ : املٛضٛع

 بايعُالت ٚايبطا٥ع ٚصٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ بايعُالت، 

 ب١ ايػسع١ٝ بايبطا٥عٚصٓدٚم املطاز

 615ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افهالٌٜٔ ادَدمالٜ مالـ 

ٌٜ ادَدمالٜ فهالْدوا ادتالالٚنرة افؼالـٜ فهالْدوا ادتالٚنرة  الٚفًّةت وافٌوالالٚةع، وظالذ افهالٔ

 :نًؾ افهٌٔتغ  ةث  ٔغ - ًد افتٍٚهؿ مع افؼـٜ  - ٚفٌوٚةع، و ًد تٖمِٓٚ ؿررت االٔئٜ 

 .فهْدوا ادوٚر ٜ افؼظٜٔ فًِّةت وافٌوٚةع: إحداهٚ

 .فهْدوا ادوٚر ٜ افؼظٜٔ  ٚفًّةت: وافيفٕٜٚٔ

 .فهْدوا ادوٚر ٜ افؼظٜٔ  ٚفٌوٚةع: وافيفٚفيفٜ

 .هتٚ االٔئٜ  ٚفهٔغ ادراؾَٜ الذا افَراروؿد ننٚز

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 



 118 

 

 57قــرار رقــٍ             
 

 قٝاّ ايػسن١ بعًُٝات جتاز١ٜ : املٛضٛع

 اضِ غسن١ تابع١ هلا بطبب ايطسا٥بب
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ اخلىالٚب ادَالدم مالـ 

 ؾالالٚدتُؿ نْٕالالٕٚ٘تؼالالف  ": وٕهالالف 11/7/1111وتالالٚريخ  111/44/افؼالالـٜ  الالرؿؿ   س ر

مِٔالقن دوالر ( 144)وذفالؽ يف حالدود مٌِالغ  (ج) هدد افَٔٚم  ٘حدى افًِّٔٚت مالع رشـالٜ 

ن افًِّٜٔ شالتتؿ داخالؾ افقاليالٚت ادت الدة المرئُالٜ ولشالٌٚب  اةٌٔالٜ، إنمريُل، وحٔٞ 

ًٚ فِ ىقات افتٚفٜٔ  :شٔتؿ تٍْٔذ هذه افًِّٜٔ  قاشىٜ  ًض افؼـٚت افتٚ ًٜ، وتًٌ

يِقـالالٜ  ٚفُٚمالالؾ فؼالالـٜ )دوالر إػ رشـالالٜ تٚ ًالالٜ  مِٔالالقن 144يالالتؿ إؿالالراض مٌِالالغ افالالال 

 . ٍٚةدة نددة( افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر

 .ويتؿ َٕؾ مُِٜٔ افًٔٚرات إفٔٓٚ (ج)تَقم افؼـٜ افتٚ ًٜ  ؼا، افًٔٚرات مـ رشـٜ  

تَقم افؼـٜ ادنسيٜ ادٚفُٜ فًِٔٚرات  تٖنرهٚ مع  ًٔٓٚ إػ رشـٜ مت ههالٜ ٕيالر  

 .سات زمْٜٔ مًِقمٜ، ظذ نن تَقم  دؾع  ّـ افؼا،  ًد إتٓٚ، ؾسة اإلأٚرمٌٚفغ نددة وفٍ

تَقم افؼـٜ ادٚفُٜ فًِٔٚرات  دؾع ؿّٜٔ افًٔٚرات ادًٌٜٔ ومٌِغ اإلأالٚر إػ افؼالـٜ  

 (.رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر)الم 

 ."رنٚ، إ دا، ونٜٓ ٕير ؾؤِتُؿ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ ؾٔت شٌؼاف

 :ًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يعفد تداول االٔئٜ و ً
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ًٚ ٕ الق افَالٕٚقن يف افٌِالد افالذي تالتؿ ؾٔالف افًِّٔالٜ، وإٕالت  إذا ـٕٚٝ هذه افىريَٜ ال تًتز ؽن

ًٚ واشتٍٚدة مـ  ٌرة مـ  ٌالرات افَالٕٚقن ًٚ ؿٕٚقٕٔ ونن افؼالـتغ افِتالغ شتَروالٓت ،تًتز درن

افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر، ؾالة ييٓالر  رشـٜ افران ل يِقـتٚن حََٜٔ  ُالٚمِٓت فؼالـٜ

فِٓٔئٜ مٕٚع مـ الخذ هبذه افىريَالٜ، دالٚ ٕالص ظِٔالف افٍَٓالٚ، مالـ نن افر الٚ ال أالري  الغ افًٌالد 

 .وشٔده، وـذفؽ افؼـٜ  ٚفًٌْٜ دٚ متُِف مـ افؼـٚت

فُالالـ فالالـ يُالالقن اإلأالالٚر وافٌٔالالع  ًَالالد واحالالد،  الالؾ يٌٌْالالل نن تالالٗنر افؼالالـٜ ادٚفُالالٜ الالالذه 

إأٚرًا تنسط يف ظَالده نن متتِالؽ افؼالـٜ ادًالتٖنرة تِالؽ افًالٔٚرات يف هنٚيالٜ مالدة  افًٔٚرات

 .اإلأٚر  يفّـ ميفِٓٚ

وفٜٔ ادٚفالؽ ادالٗنر ظْالد تٖنرهالٚ الالذه ٗ ؿ إن ظذ افؼـٜ ادٚفُٜ ادٗنرة نن تت ّؾ مً

 الالف، و الالٕٔٚتٓٚ ضِٔالالٜ ؾالالسة  افًالالٔٚرات، مالالـ والالتن ن الالؾ افًالالٔٚرة، ومالالٚ ال تًالالتق  ادًٍْالالٜ إال

 .اإلنٚرة

وظذ افؼـٜ نن تزود االٔئٜ افؼظٜٔ  هالقرة مق َالٜ  الٚفٌِتغ افًر ٔالٜ واإلٕجِٔزيالٜ لول 

 .ظِّٜٔ تَقم هبٚ مـ هذا افْق  فِتٖـد مـ شةمتٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ ًِيع ،طفا اهسرقاءًص ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ5/4/1411 :اهتاريخ                                                     (58)قــرار رقــٍ         

 

 طًب تػٝري َط٢ُ فتح سطاب اضتجُاز إىل َط٢ُ : املٛضٛع

 (اتفاق١ٝ فتح سطاب اضتجُاز)

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده وافهةة وافًة

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ اخلىالٚب ادَالدم مالـ 

ادتًِالالؼ  ىِالالٛ تٌٔالالر مًالالّك ؾالالتح حًالالٚب اشالالتيفتر إػ مًالالّك  717/3/44افؼالالـٜ  الالرؿؿ 

ٜٔ، واظالتتد نّٕالقذج ضِالٛ وافذي شٌؼ نن ننٚزتف االٔئٜ افؼالظ( اتٍٚؿٜٔ ؾتح حًٚب اشتيفتر)

 (.دون إدمٚنٓت)االشتيفتر ادرؾؼ  ٚالتٍٚؿٜٔ 

ضِالٛ ؾالتح )و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف ذفؽ ؿررت نٕف ال مٕٚع فد ٚ مـ ؾهالِٓت وتٌٔالر ظْالقان 

إػ ادًالّك افالذي ضٌِتالف  1/3/1114وتالٚريخ ( 73)افهٚدر  َرارهٚ رؿالؿ ( حًٚب اشتيفتر

، ظالذ نن يوالٚف يف هخالر االتٍٚؿٔالٜ مُالٚن الشالؿ (راتٍٚؿٜٔ ؾالتح حًالٚب اشالتيفت)افؼـٜ وهق 

افذي شٔقؿع مع افًّٔؾ هذه االتٍٚؿٜٔ، فٔت َؼ مًْك االتٍٚؿٜٔ افتل هل ظَد  ادًٗولوتقؿٔع 

ًٚ نن تًت دم افؼالـٜ  ًٚ ؾَط مـ ضرف واحد، ـت نن االٔئٜ ال ترى مًٕٚ  غ ضرؾغ وفًٔٝ ضٌِ

 . ٌٜٔ ضِٛ االشتيفتر ادرؾؼ هبذه االتٍٚؿٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و

 

 .عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ22/5/1411  :اهتاريخ        (                                     59)قرار اهليئة رقٍ     

 

 أزضإداش٠ صٝػ١ عكد بٝع قطع١ : املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ اخلىالٚب رؿالؿ م ن م 

افالذي تزمالع  " ٌٜٔ ظَالد  ٔالع ؿىًالٜ نرض"م ادرؾؼ  ف 1/3/1444وتٚريخ  777/44/ 

ٔئالٜ افالرني افؼالظل حٔٚفالف، و ًالد تٖمالؾ االٔئالٜ فهالٌٜٔ افًَالد افؼـٜ افًّؾ  ف وتىِٛ مـ اال

 .ادذـقر ندخِٝ ظِٔف  ًد افتًديةت وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .يععبداب بّ ًِ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ22/5/1411  :اهتاريخ     (                                    60)قرار اهليئة رقٍ         

 

 إداش٠ صٝػ١ عكد بٝع قطع١ أزض بايتكطٝط: املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ان ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ اخلىالٚب رؿالؿ م ن م ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افر

 " الالٌٜٔ ظَالالد  ٔالالع ؿىًالالٜ نرض  ٚفتًَالالٔط"م ادرؾالالؼ  الالف 1/3/1444وتالالٚريخ  777/44/ 

افذي تزمع افؼـٜ افًّؾ  الف، وتىِالٛ مالـ االٔئالٜ افالرني افؼالظل حٔٚفالف، و ًالد تٖمالؾ االٔئالٜ 

 .دراؾَٜ الذاافتًديةت وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ا ضفهٌٜٔ افًَد ادذـقر ندخِٝ ظِٔف  ً

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ22/5/1411  :اهتاريخ       (                                    61)قرار اهليئة رقٍ         

 

 تعدٌٜ منٛذز ايٛعد بايػسا٤: املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىالٚب افالقارد مالـ 

ِٛ افؼـٜ إوٚؾٜ ؾَرة هال ادتوّـ ض4/1/1111وتٚريخ  112/44/افؼـٜ  رؿؿ   س ر

، حتدد ًٌٕٜ افر ح افتل يُّـ نن يتٍؼ ظِٔٓٚ افىرؾٚن ظْالد إ الرام ظَالد افٌٔالع، اإػ افقظد  ٚفؼ

و ًد تٖمؾ االٔئٜ فِ ىٚب ادذـقر ٕيرت يف  الٌٜٔ افقظالد  ٚفؼالا، افالذي تًالت دمف افؼالـٜ 

ٚ ضٌِتف افؼـٜ حتك تٚرخيف، و ًد تٖمِف ؿررت إظٚدة  ٔٚؽٜ نّٕقذج افقظد  ٚفؼا، وإوٚؾٜ م

مـ حتديد ًٌٕٜ افر ح، ـت ننرت االٔئالٜ ظالذ الّٕالقذج ادالذـقر  ًالض افتًالديةت وننٚزتالف 

 ٚفهالالٌٜٔ ادراؾَالالٜ الالالذا افَالالرار، يٌٌْالالل ظالالذ افؼالالـٜ اشالالتٌدال نّٕالالقذج افقظالالد  ٚفؼالالا، افالالذي 

 .تًت دمف افؼـٜ حتك تٚرخيف  ٚلّٕقذج ادرؾؼ هبذا افَرار

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 22/5/1411  :اهتاريخ                                              ( 62)قرار اهليئة رقٍ         
 

 د بٝع عكاز َبين إداش٠ صٝػ١ عك: املٛضٛع

 َع خٝاز ايػسط يًبا٥ع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىٚب رؿالؿ  الٌٜٔ 

ىِٛ مـ االٔئٜ افرني افذي تزمع افؼـٜ افًّؾ  ف وت "عقد بوع عقار مع خوار الرشط للبائع"

عقعد بوعع "افؼظل حٔٚفف، و ًد تٖمؾ االٔئٜ فهٌٜٔ افًَد ادذـقر تالؿ تًالديؾ االشالؿ فٔهالٌح 

وندخِٝ ظِٔف  ًض افتًديةت وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ  "عقار مبني مع خوار الرشط للبائع

 .الذا

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ22/5/1411  :اهتاريخ       (                                     63)قرار اهليئة رقٍ        

 

 إداش٠ صٝػ١ عكد بٝع عكاز َبين بايتكطٝط: املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده واف

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىٚب رؿالؿ  الٌٜٔ 

افذي تزمع افؼـٜ افًّالؾ  الف وتىِالٛ مالـ االٔئالٜ افالرني افؼالظل  "عقد بوع عقار بالتقسو "

عقد بوعع عقعار مبنعي "ر تؿ تًديؾ االشؿ فٔهٌح حٔٚفف، و ًد تٖمؾ االٔئٜ فهٌٜٔ افًَد ادذـق

 .وندخِٝ ظِٔف  ًض افتًديةت وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا "بالتقسو 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 . اهبصاَعبداب
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 ٓـ22/5/1411  :اهتاريخ      (                                    64)قرار اهليئة رقٍ         

 

 إداش٠ صٝػ١ عكد غسا٤ عكاز أزض ٚبٓا٤: املٛضٛع

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ اخلىالٚب رؿالؿ م ن م ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼ

افذي تزمع  "ظَد رشا، ظَٚر نرض و ْٚ،"م ادرؾؼ  ف  ٌٜٔ 1/3/144وتٚريخ  777/4/ 

افؼـٜ افًّؾ  ف، وتىِٛ مـ االٔئٜ افرني افؼالظل حٔٚفالف، و ًالد تٖمالؾ االٔئالٜ فهالٌٜٔ افًَالد 

 .ادراؾَٜ الذا ادذـقر ندخِٝ ظِٔف  ًض افتًديةت وننٚزتف  ٚفهٌٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ(                                    65)قرار اهليئة رقٍ         

 

 إعاد٠ غسا٤ ايػٝهات ايصادز٠ َٔ ايػسن١ : املٛضٛع

 َٚطشٛب١ ع٢ً َساضًٝٗا يف اخلازز
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف افًالٗال افالقارد مالـ 

ت افهالالٚدرة مْٓالالٚ  نالالُٔٚت مًالال ق ٜ فهالالٚفح ظّةةٓالالٚ ظالالذ مراشالالِٔٓٚ افؼالالـٜ ظالالـ احلالالقاال

النٕٚٛ مـ افٌْقك اخلٚرنٔالٜ،  الؿ ال يًالتًِّٓٚ افًّالة، افهالٚدرة دهالِ تٓؿ، ويًالٚد رشا، 

 .مٌٚفٌٓٚ مْٓؿ  ًًر رصف افًِّٜ ادً قب هبٚ يف يقم إظٚدة رشاةٓٚ ادذـقر

ًٚ مـ نن تَقم افؼـٜ  ؼا، وؿد تداوفٝ االٔئٜ يف ذفؽ وإتٓٝ إػ نهنٚ ال ترى مٚ ًٚ رشظٔ ًٕ

لن موالّقهنٚ  5تِؽ افنُٔٚت افهٚدرة ظْٓٚ مـ ظّةةٓٚ افذيـ حيِّقهنالٚ دون نن يكالؾقهٚ

ن ٌح مُِٚ الؿ، ؾٔجقز فِؼـٜ نن تنس ٚ مالْٓؿ وتًالسد افنالُٔٚت ادالذـقرة  ًالًرهٚ يالقم 

فالالدى افؼالالـٜ،  االشالالسداد، ويالالتؿ افَالالٌض يف  ِالالس افًَالالد، نو افتًالالجٔؾ يف حًالالٚب افًّٔالالؾ

 .ويراظك افتًٚوي يف حٚفٜ احتٚد اجلْس ـريٚل  ريٚل ميفةً 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 
 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                         (                66)قرار اهليئة رقٍ         
 

 غسا٤ ايػٝهات ايصادز٠  :املٛضٛع

 بايعُالت املطشٛب١ ع٢ً بٓٛى أدٓب١ٝ
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

فالقارد مالـ ؾَد ٕيرت االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف افًالٗال ا

افؼـٜ يف مقوق  رشا، افؼـٜ صُٔٚت مً ق ٜ مـ  ْؽ ننٌْل نو نع ظذ  ًالض افٌْالقك 

 .النٌْٜٔ

وؿد رنت االٔئٜ نن رشا، هذه افنُٔٚت يف ذاتف نٚةز5 لن افنٔؽ ادً قب مـ  ْؽ ظذ 

َْالقد  ْؽ  ّيفٚ ٜ ادٌِغ افذي توّْف مـ افًِّٜ النٌْٜٔ، ؾٔجقز رشاؤه ـت أقز  ٔالع ورشا، اف

 .مـ ٕقظغ دتٍِغ  ًوٓت  ًٌض

فُـ أٛ نن يِ ظ يف هذا ادَٚم نن هذا افؼا، نو افٌٔع هق مهٚرؾٜ  غ ٕقظغ مـ افَْد، 

ؾٔجٛ نن تتقاؾر ؾٔف رشيىٜ افكف الشٚشٜٔ وهل افتَٚ ض، ونن تًِٔؿ افنٔؽ  تيٓره مـ 

غ ادَٚ الؾ يف  ِالس افكالف حٚمِف فِؼـٜ هق تًِٔؿ مـ نٌٕٚف، ؾًذ افؼـٜ نن تًالِّف ادٌِال

ًٍٕف، نو تًجِٔف يف حًٚ ف مًٓٚ دون تٖنٔؾ، مع مراظٚة افتت ؾ يف حٚفٜ احتٚد اجلالْس ـريالٚل 

 . ريٚل ميفًة، ؾ٘ن ا تدؾع فف مَٚ ِف يف ادجِس ؾًد افًَد وحرمٝ ادًٚمِٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :ٕٛاملٛقع
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                         ( 67)قرار اهليئة رقٍ         
 

 غسا٤ ٚقٛد يًطا٥سات : املٛضٛع

 (ع)ٚبٝع٘ ع٢ً غسن١ 
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد ظذ هففواحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىالٚب افالقارد مالـ 

واخلىالالالالٚب اإليوالالالالٚحل  الالالالرؿؿ  71/6/144وتالالالالٚريخ  171/4/افؼالالالالـٜ  الالالالرؿؿ   س ر

واخلىٚب اإليوٚحل ادًىقف ظِٔف ذي افالرؿؿ  73/7/1111وتٚريخ  4/إشةمل/1111

وادتًَِٜ  ؼا، وؿقد فِىٚةرات و ًٔف ظذ  73/7/1111وتٚريخ  1111/إشةمل/1113

 .(س)رشـٜ 

و ًد تٖمؾ االٔئٜ دوّقن هذه اخلىٚ ٚت وضريَٜ تٍْٔذ ظِّٜٔ افٌٔع وافؼالا،، تٌالغ الالٚ نن 

ال يالالدخؾ يف ني مرحِالالٜ مالالـ  (س)رشـالالٜ وؿالالقد افىالالٚةرات ادالالذـقر افالالذي يوالالخ يف ضالالٚةرات 

ٜ افران ل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر، ؾٓالل فالـ تًالتِّف وفالـ مراحؾ افؼا، نو افٌٔع يف ظٓدة رشـ

تت ّؾ ني دٚضرة تْتٟ ظـ افتًٚمؾ  ف، وال يالدخؾ يف والتهنٚ، فالذا ؾال٘ن االٔئالٜ ال تالرى نالقاز 

رواه ن الق داود ( ظـ ر ح مٚ ا يوالّـ) افتًٚمؾ  ٚفهقرة ادًرووٜ، ؾَد هنك رشقل اهلل 

 .حديٞ حًـ   ٔح :وافسمذي وؿٚل

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  و ٚهلل افتقؾٔؼ،

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411: اهتاريخ                                         (68)قرار اهليئة رقٍ       
 

 ٔ ايعُال٤غسا٤ ايػسن١ يًػٝهات ايطٝاس١ٝ َ: املٛضٛع
 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر يف مقوالق  رشا، افؼالـٜ 

 .فِنُٔٚت افًٔٚحٜٔ مـ افًّة، وهل ؿٚ ِٜ فِدؾع افٍقري

ًٚ إذا تؿ افتَالٚ ض ؾٔالف،  الٖن تَالٌض افؼالـٜ وؿد رنت االٔئٜ نن هذا افؼا، ال  ٖس  ف رش ظ

مـ افًّٔؾ افنُٔٚت افتل  ٚظٓٚ إيٚهٚ وتدؾع إفٔف يف ادجِس ًٍٕف  ّْٓٚ، نو تًالجؾ  ّْٓالٚ يف 

ًٚ ظالذ شالٗال افؼالـٜ ظالـ  حًٚ ف، اشتْٚدًا إػ الشٌٚب وافت ريٟ افذي شٌؼ مـ االٔئالٜ نقا ال

ًٚ نالٚز رشاؤه فًِالٌٛ نقاز إ دار افنُٔٚت افًٔٚحٜٔ و ًٔٓٚ فًِّالة،، ؾالت  نالٚز  ًٔالف رشظال

 .ادٌٔح ًٍٕف

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                         (69)قرار اهليئة رقٍ               

 

 حتصٌٝ ايػسن١ : املٛضٛع

 يًػٝهات ايصادز٠ َٔ بٓٛى حم١ًٝ أٚ أدٓب١ٝ

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف افًالٗال افالقارد مالـ 

مقوق  حتهٔؾ افنالُٔٚت افهالٚدرة مالـ  ْالقك ننٌْٔالٜ نو نِٔالٜ  ًّالةت ننٌْٔالٜ، افؼـٜ يف 

ويَدمٓٚ افًّٔؾ إػ افؼـٜ فتدؾع إفٔف مٌٌِٓٚ نو تًجِف يف حًٚ ف فد ٚ، وال تدؾًف نو تًجِف 

افؼـٜ فًِّٔؾ إال  ًد إرشٚالٚ إػ افٌْؽ ادراشؾ ادًتّد مـ افؼـٜ فَٔالقم  ت هالٔؾ مٌٌِٓالٚ 

 . ٜ ظِٔفمـ افٌْؽ ادً ق

وؿد رنت االٔئٜ نن هذه ادًٚمِالٜ ال  الٖس هبالٚ،  الؾ هالل وـٚفالٜ مالـ افًّٔالؾ حٚمالؾ افنالٔؽ 

 .فِؼـٜ يف حتهٔؾ ديْف ونداةف إفٔف، وفِؼـٜ نن تٖخذ مْف ننرا ظـ هذه افقـٚفٜ إن صٚ،ت

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،بّ عكيىعبداب  :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411: اهتاريخ                                      (70)قرار اهليئة رقٍ         

 

 حتصٌٝ ايػسن١ : املٛضٛع

 يفٛاتري اهلاتف ٚايتًهظ ٚاملا٤ ٚايهٗسبا٤

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد ظذ هففواحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف مقوالق  ؿٔالٚم رشـالٜ 

افران ل  تَِل ؾالقاتر افرشالقم ادستٌالٜ دٗشًالٚت االالٚتػ وافالتُِس وافُٓر الٚ، وادالٚ، ظالذ 

ؼالـٜ إذا ادنسـغ، وؿٌض مٌٚفٌٓٚ مـ هٗال، ادنسـغ، نو حًالّٓٚ مالـ حًالٚ ٚهتؿ فالدى اف

ـٚن الؿ ؾٔٓٚ حًٚب،  ؿ حتقيِٓٚ إػ ادٗشًٚت ادًْٜٔ تًًٓٔة ظذ ادنسـغ يف تًالديد تِالؽ 

 .افٍقاتر، وظذ ادٗشًٚت يف اجلٌٚيٜ

وؿد رنت االٔئٜ نن هذه ادّٓالٜ افتالل تَالقم هبالٚ رشـالٜ افران الل فالٔس هْالٚك نيالٜ صالٌٜٓ يف 

،، وظـ ادٗشًٚت ادًت َٜ يف افت هٔؾ، لهنٚ مـ ؿٌٔؾ افقـٚفٜ ظـ ادٍُِغ  ٚلدا 5نقازهٚ

 ؾ هل مـ الظتل احلًْٜ ادٍٔالدة، دالٚ ؾٔٓالٚ مالـ مًٚوٕالٜ يف تًٔالر ندا، احلَالقا، شالقا، ؿٚمالٝ 

ًٚ خلدمٜ ظّةةٓٚ، نو نخذت ظِٔٓٚ ننرًا إن صٚ،ت  .افؼـٜ  ذفؽ  ٕٚ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :ملٛقعٕٛا
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                             (71)قرار اهليئة رقٍ        

 

 إصداز احلٛاالت : املٛضٛع

 َٔ قبٌ ايػسن١  بايتًهظ ٚايربٜد

 

 :و  ٌف نعًغ، و ًد وظذ هففظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده وافهةة وافًةم 

الت افتل اؾَد ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر يف مقوق  احلق

تهدرهٚ رشـٜ افران ل  ْٚ، ظذ ضِٛ  ًض ظّةةٓٚ دهِ ٜ مًالتٍٔد يف  ِالد هخالر  ىريالؼ 

 افؼـٜ مـ افًِّٜٔ ؿّٜٔ افالتُِس افتُِس نو  ٚفزيد ادّتٚز،  ًِّٜ نِٜٔ نو ننٌْٜٔ، وتتَٚى

 .نو افزيد

وا تر االٔئٜ يف هذه ادًٚمِٜ نيٜ صالٌٜٓ رشظٔالٜ،  الؾ هالذ خدمالٜ نّالقدة ؾٔٓالٚ تًالٓٔؾ لدا، 

ًٚ نو فَٚ، ننر إن صٚ،ت ظةوة  احلَقا وحتهِٔٓٚ، ؾِِؼـٜ نن تَقم هبذه اخلدمٜ فًّةةٓٚ  ٕٚ

 .ظذ رشقم افتُِس نو افزيد ادّتٚز

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل اف 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 



 134 

 

 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                        (72)قرار اهليئة رقٍ         

 

 ع ضًع  َٛصـٛف١ ازتباط ايػسن١ بٛعد بٝ: املٛضٛع

 ٜٚتـِ ايٛفـا٤ بايٛعد مما اغرتتـ٘ ضًُا أٚ َٔ غريٙ

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 :افؼـٜ ادتوّـ مٚ يع

، شًِٜ مق قؾٜ يف افذمٜ شًِت، ؾٓؾ أقز الٚ نن ترتٌط  قظالد ظالذ إذا ؿٚمٝ افؼـٜ  ؼا

 ٔع شِع مق قؾٜ يف افذمٜ يف وؿٝ حيؾ  ًد اشتةم افؼالـٜ دالٚ اصالستف شالًِت، وظْالد اشالتةم 

 ؟افؼـٜ فف تَقم  تقؿٔع ظَد  ٔع الذه افًِع إٍٕٚذًا فِقظد افذي ن رمتف

 :يع و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ

ًٚ مـ نن ترتٌط افؼـٜ  قظد فٌٔع شًِٜ مق قؾٜ يف افذمٜ، شالقا، نوؾتالف  ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

يٚ اصستف شًِت نو مـ ؽره، وظْد حِقل افًَد تَقم  تقؿٔع ظَد افٌٔع  ًد اشتةمٓٚ دٚ اصستف 

 . شًِت نو مـ ؽره مـ هذه افًِع

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففد و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّ

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                      (73)قرار اهليئة رقٍ         

 

 اضت٦ذاز عني ملد٠ َع١ٓٝ : املٛضٛع

 ٚتأدريٖا يطسف ثايح

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففوافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد  احلّد هلل وحده

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

 ًٚ ددة  س شالْقات نو نـيفالر ودؾالع النالرة  -ـىٚةرة ميفًة  -افؼـٜ ظـ نقاز اشتئجٚرهٚ ظْٔ

 .يفٜفِّٗنر واصساط نن تٗنر افًغ ظذ نٜٓ  ٚف

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ مـ اشتئجٚر افؼـٜ فًالغ   الؿ تٖنرهالٚ ظالذ نٓالٜ  ٚفيفالٜ،  -ـىالٚةرة  –ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

لن هذا مـ ؿٌٔؾ  5وفُـ يٌٌْل افتٌْٔف إػ ظدم نقاز نن تٗنر افؼـٜ افًغ دـ اشتٖنرهتٚ مْف

 .افًْٜٔ يف اإلنٚرة

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾٔؼ،  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                        (74)قرار اهليئة رقٍ         

 

 اضتصٓاعًاغسا٤ ٚبٝع شٜت ايبرتٍٚ اخلاّ : املٛضٛع

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ 

افؼـٜ وموّقٕف نن افٌسول اخلٚم أري ظِٔف حغ اشت رانف مـ افٌئر ظِّٜٔ تًالّك ؾهالؾ 

فؽ ؾهؾ افنقاةٛ والمةح، ؾٓؾ يُّـ اظتٌٚر افزيٝ اخلٚم يٚ أالقز افٌٚز ظـ افزيٝ، وـذ

 ؟رشاةف و ًٔف اشتهْٚظًٚ 

 :و تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

نن مٚ ذـر مـ اشت ةص افٌٚز وٕ قه مـ افزيٝ اخلٚم ا خيرج افزيٝ ظالـ ضًٌٔتالف افتالل 

ت افزيالٝ ادًروؾالٜ افتالل تْالتٟ مالع خَِف اهلل ظِٔٓٚ، حٔٞ ا يت قل مـ زيالٝ خالٚم إػ منالتَٚ

ًٚ  رؽؿ  ًٚ خٚم ظِّٜٔ تهْٔع افزيٝ اخلٚم، ويٚ يدل ظذ ذفؽ نن افًرف افًٚم يَيض  تًّٔتف زيت

افًِّٜٔ افتل تتؿ فٍهؾ افٌٚز وٕ قه مالـ افزيالٝ، فالذا ؾال٘ن االٔئالٜ ال تالرى إمُٕٚٔالٜ رشا، و ٔالع 

  .ؤه شًِت  ؼوضفافزيٝ اخلٚم  ْٚ،ًا ظذ ظَد االشتهْٚ ،  ؾ يُّـ  ًٔف ورشا

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                   ( 75)قرار اهليئة رقٍ         
 

 بػسا٤ ضهس أملاْٞ .. .تٛنٌٝ غسن١: املٛضٛع

 ٚبٝع٘ يف ايربتػاٍ
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ 

يف تٍْٔالذ  "..."ـِٔٓالٚ فؼالـٜ افؼـٜ حقل نقاز رشاةٓٚ فًالُر ندالٚة و ًٔالف يف افزتٌالٚل وتق

افًِّٜٔ فَٚ، ننر مًِقم، ظذ نن يُقن مـ ظّؾ افقـٔؾ رشا، افًُر مـ ندٕٚٔٚ وَِٕف فِزتٌٚل 

وختزيْف وافتٖمغ ظِٔف هْٚك، ـؾ ذفؽ ظذ ٍَٕٜ و ٚشؿ رشـٜ افران ل، و ًٔف  ًد حٔٚزتف يف 

ًا  ٚفؼالا، ويِ الؼ  الف ظَالد اد ٚزن يف افزتٌٚل ظذ ضٚفٛ افؼا،، ويقؿع ضٚفٛ افؼالا، وظالد

افٌٔع افذي يقؿالع  ًالد و القل افًالُر فِزتٌالٚل، حٔالٞ يالتؿ  ًالد ذفالؽ تًالِّٔف فًِالُر ظالذ 

 .دؾًٚت، ـت نن افقـٔؾ يَقم  وتن نن يدؾع ادنسي افيفّـ يف حْٔف

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ رشظٔ ًٚ مـ دخقل افؼـٜ يف هذه ادًٚمِٜ، ظالذ إذا ـٚن المر ـت ذـر ؾة ترى االٔئٜ مًٕٚ

نن تزود افؼـٜ االٔئٜ  هقرة مق َالٜ مالـ و الٚةؼ وظَالقد هالذه افًِّٔالٜ درانًتٓالٚ مالـ افْٚحٔالٜ 

 .افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 .بداب اهبصاَع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ(                                    76)قرار اهليئة رقٍ         
 

 ايتذاز١ٜ نُطازب ظٗدٙ (أ)ايدخٍٛ َع غسن١ : املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

مالـ ران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اخلىالٚب افالقارد ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ اف

افؼـٜ ظـ نقاز دخقل افؼـٜ مع رشيالؽ موالٚرب  جٓالده، خٌالر يف افًِّٔالٚت افتجٚريالٜ 

ضـ شُر مـ  ْع ؾرًٕٚ، و ًٔف ظالذ  174.444، وتتِ ص افًِّٜٔ  ؼا، "ن"يدظك رشـٜ 

ًٚ  ٚدٌِغ اظ( ب) يفّـ ؿدره  ًقن مِٔقن دوالر، ظذ نن تٍتح رشـٜ ( ب)رشـٜ  تتدًا مًتْدي

مالـ ؿّٔالٜ % 44ادنالسيٜ  الدؾع ( ب)وتن افؼالـٜ  -ظـ ضريؼ  ْؽ ؾرٕ - ويتؿادىِقب، 

مالـ  الٚيف افالر ح % 74، وشتَقم رشـٜ افران ل  دؾع (ن)افهٍَٜ فِؼيؽ ادوٚرب رشـٜ 

فِؼيؽ ادوٚرب، وؾٔت فق متٝ افًِّٜٔ ظذ افقنالف ادالريض فؼالـٜ افران الل ؾ٘هنالٚ شالتزيد 

مالـ  الٚيف افالر ح، وشالٔقز  افالر ح  ًالد حتهالٔؾ رنس ادالٚل % 17ًٌٜ ادوالٚرب  جٓالده إػ ٕ

 .(ن)ادًتيفّر ويقؿع ظَد منٚرـٜ مع رشـٜ 

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ مـ دخقل افؼـٜ يف ظَد موٚر ٜ مع افؼـٜ افٍرًٕٜٔ  ـّوٚر ٜ  "ن"ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ٚ مٚ دام المر ـالت و الػ يف افًالٗال،  ؼالط نال تت ِالؾ هالذه افًِّٔالٜ ؾٚةالدة  جٓدهٚ وخزهت

ر قيٜ طٚهرة نم مًتقرة، ظذ نن تزود افؼالـٜ االٔئالٜ  هالقرة مق َالٜ مالـ و الٚةؼ هالذه افًِّٔالٜ 

 .درانًتٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :ٕاملٛقعٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                     (77)قرار اهليئة رقٍ         
 

 سٍٛ شٜاد٠ أدس٠ املطازب بصٜاد٠ ايسبح: املٛضٛع

 

 :  ٌف، و ًدو وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ 

ًٚ  تهالٚظد  ًٚ تهالٚظدي افؼـٜ حقل نقاز نن يُقن ٕهٔٛ ادوٚرب  جٓده مالـ افالر ح متالدرن

نر ٚح ادوٚر ٜ، ؾّيفًة فق ر  ٝ ادوٚر ٜ ظؼة يف ادٚةٜ  ٚيف مـ رنس مٚل ادوٚر ٜ ؾال٘ن فالف 

 غ يف ادٚةٜ مـ افر ح، وإن ر  ٝ ادوٚر ٜ  ًٜ ظؼة يف ادٚةٜ ؾال٘ن فالف  ًالٜ و ة الغ يف  ة

 .ادٚةٜ هُذًا تهٚظديًٚ 

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

 ًٚ ًٚ تهالٚظدي ًٚ مالـ نالقاز ـالقن ٕهالٔٛ ادوالٚرب  جٓالده متالدرن ًٚ رشظٔال ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ًٚ  ٚفر ح ادت   .َؼ مـ ظِّٜٔ ادوٚر ٜومرتٌى

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                          (78)قرار اهليئة رقٍ         
 

 سٍٛ شٜاد٠ أدس٠ األدري بصٜاد٠ ْطب١ ايسبح :املٛضٛع

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افًٗال ادَدم مـ 

جتٚري حلًٚب ادًتٖنر  افؼـٜ ظـ نقاز نن تُقن ننرة النر ادًتٖنر فَِٔٚم  ًّؾ

تتُقن ننرتف ؾٔف مـ مٌِغ مًغ، ويزداد زيٚدة متدرنٜ مرتٌىٜ  ًٌْٜ زيٚدة افر ح ادت َؼ ظـ 

ظِّف ادًتٖنر ظِٔف، وذفؽ ـت فق تؿ االتٍٚا مع النر ميفًة ظذ ننرة مًْٜٔ ؿدرهٚ  ًقن 

ًٚ دًتٖنره نـيفر مـ ظؼ ة يف ادٚةٜ مـ رنس ادٚل نفػ ريٚل شْقيٚ، ظذ نٕف إذا حَؼ ظِّف ر  

ؾٕ٘ف يوٚف إػ ننرتف ادذـقرة مٌِغ ندد نو ًٌٕٜ مًْٜٔ مـ افر ح، يزداد ذفؽ  َدر نو ًٌٕٜ 

 .مًْٔغ  هقرة تهٚظديٜ ـِت زاد افر ح ًٌٕٜ مًْٜٔ

ًٚ رشظ ًٚ مـ نن تُقن ننرة ٔ  و ًد تٖمؾ االٔئٜ افؼظٜٔ يف ذفؽ ؿررت نهنٚ ال ترى مًٕٚ

ادذـقرة تزداد  هقرة تهٚظديٜ مع زيٚدة مردود ظِّف، ظذ نن تُقن زيٚدة  النر يف احلٚفٜ

 5ادَٚدير نو افًْٛ يف النرة وتهٚظد افر ح افذي يًتقنٌٓٚ ندديـ  هقرة ال نٓٚفٜ ؾٔٓٚ

ادًِّقن ": لن هذا رشط ال خيٚفػ ؿٚظدة رشظٜٔ ؾٓق   ٔح ومِزم، فَقل افرشقل 

 . "نو حرم حةال ظذ رشوضٓؿ إال رشضٚ نحؾ حرامٚ،

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                       (79)قرار اهليئة رقٍ         
 

 غسا٤ ثالخ طا٥سات ثِ تأدريٖا :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ 

افؼالالـٜ حالالقل نالالقاز رشا، افؼالالـٜ فالاليفةث ضالالٚةرات ومتُِٓالالٚ مُِٔالالٜ تٚمالالٜ،  الالؿ تَالالقم  تالالٖنر 

فٍالسة مًْٔالٜ و الٖنرة نالددة، و ًالد هنٚيالٜ ؾالسة اإلنالٚرة تَالقم رشـالٜ ( ن)ىٚةرات إػ رشـالٜ اف

نو ؽرهٚ، نو  ًٔٓٚ ضٌَٚ فًًر افًالقا يف تٚرخيالف ( ن)افران ل  ٘ظٚدة تٖنر افىٚةرات فؼـٜ 

 ًٚ  .إػ نٜٓ ؽر مًِقمٜ حٚفٔ

 :و تٖمؾ االٔئٜ فًِٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

مـ دخالقل رشـالٜ افران الل يف افًِّٔالٜ ادالذـقرة،  ؼالط نن تتِّالؽ  ال ترى االٔئٜ مًًٕٚٚ 

ًٚ وتتًِّٓٚ   ٔٞ تهٌح يف حٔٚزهتٚ، وتت ّؾ مً ًٚ تٚم ًٚ رشظٔ وفٔٚت ٗافىٚةرات ادذـقرة مُِ

ًٚ، ومـ ذفؽ تًٌٜ هةك افًالغ وٍَٕالٚت افتالٖمغ وافهالٕٜٔٚ، ونال يالدخؾ يف  ادٚفؽ ادَررة رشظ

ٚمؾ ر قي  نُؾ مٌالٚرش نو ؽالر مٌالٚرش، نو ؽالرر يالٗدي إػ افًَقد افتل حتُؿ هذه افًِّٜٔ تً

إ ىٚل هذه افًِّٜٔ، ظذ نن تزود افؼـٜ االٔئٜ  هقرة مق َٜ فًَقد هذه افًِّٜٔ درانًتٓٚ مـ 

 .افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،احصني صاا ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                                (80)قرار اهليئة رقٍ         
 

 ع١ًُٝ غسا٤ ضت طا٥سات  :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشالتيفتر ظالذ افًالٗال ادَالدم مالـ ؾَد اضًِٝ االٔئ

افؼـٜ حقل نقاز رشاةٓٚ شٝ ضٚةرات  ّقنالٛ ظَالد رشا،  َّٔالٜ مًِقمالٜ، ظالذ نن تَالقم 

( ن)وشالتَقم رشـالٜ  ،(ن)رشـٜ افران ل  دؾع نز، مـ افاليفّـ ظْالد تقؿٔالع افًَالد مالع رشـالٜ 

، وـذفؽ يتؿ تًِٔؿ  ّـ هذه افىالٚةرات ظالذ  تًِٔؿ افىٚةرات ظذ مراحؾ زمْٜٔ متٍؼ ظِٔٓٚ

ـًّتهالْع ( ب)دؾًٚت، ـت تَقم رشـٜ افران ل  تقؿٔع ظَد اشتهْٚ  ـهالٕٚع مالع رشـالٜ 

ظِٔٓالٚ، ( ن)فًٌٔٓٚ شٝ ضٚةرات  ٍْس ادقا ٍٚت افتل تًٚؿدت رشـالٜ افران الل مالع رشـالٜ 

ؾَالٜ مالع تًالِٔؿ  دؾع دؾًٜ مَدمٜ ويتؿ تًديد  ٚؿل افيفّـ ظذ دؾًٚت متقا( ب)وتَقم رشـٜ 

يف إمتالالٚم افًَالد مالالع رشـالٜ افران الالل ورؾوالالٓٚ ( ب)افىالٚةرات، ويف حٚفالالٜ ظالدم رؽٌالالٜ رشـالٜ 

الشتةم ني ضٚةرة مـ افىٚةرات افًٝ ظْد مقظد تًِّٔٓٚ تَقم رشـٜ افران ل ـقـٔؾ ظـ 

اشالتةمٓٚ، وحتهالؾ (  ب) ٌٔع افىٚةرات افتل رؾوٝ رشـٜ  - ّقنٛ افًَد  -( ب)رشـٜ 

ادٚةٜ مـ  ّـ  ٔع هذه افىٚةرات، وتًتقيف رشـٜ افران ل  ّالـ افىالٚةرات  يف 7.1ظذ ًٌٕٜ 

مـ ادنسي اجلديد، ؾ٘ن زاد  ّـ  ٔع هذه افىالٚةرات ظالذ افًالًر  (ب)افذي تىٚفٛ  ف رشـٜ 

وإن َٕص  ّـ  ،(ب)مـ رشـٜ افران ل نظٔد افزاةد إػ رشـٜ  (ب)رشـٜ افذي اصسيٝ  ف 

مالالـ افالاليفّـ تًالالقد رشـالالٜ (  ب)رشـالالٜ افران الالل رشـالالٜ  ٔالالع هالالذه افىالالٚةرات ظالالت تىٚفالالٛ  الالف 

 . ف( ب) افران ل ظذ رشـٜ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع
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ًٚ نن تَقم رشـٜ افران ل  تٍْٔذ افًِّٜٔ ادذـقرة إذا ـٚن المر ـالت تالؿ  ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ت ادٚفالالؽ ـٓالالالةك افًالالغ و الٍف يف افًالالٗال،  ؼالالط نن تَالالقم رشـالالٜ افران الالل  ت ّالالؾ تًٌالالٚ

وٍَٕٚت افهٕٜٔٚ وافتٖمغ ظذ افًغ إػ حغ تًِّٔٓٚ فِّنسي، ظذ نن تالزود افؼالـٜ االٔئالٜ 

 .  هقرة مق َٜ مـ ظَقد وو ٚةؼ هذه افًِّٜٔ درانًتٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                            (81)قرار اهليئة رقٍ         

 

 سٍٛ غسا٤ طا٥س٠ ٚإجيازٖا :املٛضٛع
 

 :و ًدو  ٌف،  وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ ادًٚمِالٜ افالقاردة مالـ 

 :ـت يع ٚٚرهأوادتوّـ ظزم افؼـٜ ظذ رشا، ضٚةرة وإ 7/6/1111افؼـٜ   ىٚهبٚ يف 

 .وتتُِّٓٚ مُِٜٔ ـٚمِٜ( ن)تَقم افؼـٜ  ؼا، ضٚةرة نديدة مـ رشـٜ  -1

 .ددة ظٚمغ( ب)رة ظذ رشـٜ تَقم افؼـٜ  ٘أٚر افىٚة -7

وذفؽ خةل ؾسة ( ج)تَقم رشـٜ افران ل  ٚفتًٚؿد ظذ  ٔع هذه افىٚةرة إػ رشـٜ  -7

 :اإلنٚرة و ٚفؼوط افتٚفٜٔ

 .مـ افًًر ؾقر تقؿٔع افًَد ـَّدم فِيفّـ% 11تَقم افؼـٜ ادنسيٜ  دؾع  

 .مـ افًًر ظْد تًِٔؿ افىٚةرة% 31تَقم افؼـٜ ادنسيٜ  دؾع  

، ظِالًت -(ب)فؼالـٜ ؾسة اإلأالٚر -إػ افؼـٜ ادنسيٜ  ًد ظٚمغ تؿ تًِٔؿ افىٚةرة ي 

وفٜٔ ـٚمِٜ ظـ افىٚةرة خالةل ؾالسة اإلأالٚر وحتالك ٗوفٜ مًٗ ٖن رشـٜ افران ل شتُقن مً

 .يتؿ تًِّٔٓٚ إػ افؼـٜ ادنسيٜ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ وتداوالٚ يف ادًٚمِٜ ادذـقرة تق ِٝ دٚ يع

ًٚ،  إذا  ًٚ تٚمال ًٚ وتتُِّٓالٚ متُِال ـٕٚٝ رشـٜ افران ل شتنسي ادًٚمِٜ ادذـقرة رشاً، رشظٔ

ًٚ، ؾالة  الٖس نن تَالقم افؼالـٜ  ٘أالٚر افىالٚةرة ٗوتتًِّٓٚ مت ِّٜ عٔع مً وفٔٚت ادٚفؽ رشظ

وفٔٚت ادالٗنر افتالل ال يتالالؿ حتهٔالالؾ ادًٍْالٜ ادَهالقدة ٗ،  ؼالط نن تت ّالؾ مًال(ب)فؼـٜ 
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افةزمٜ ظذ ادٚفؽ، و َٚ، افًغ ادٗنرة ظذ ظٓدة ادٚفالؽ، وٕ الق ذفالؽ مالـ  دوهنٚ ـٚفهٕٜٔٚ 

ٔٚت ادٚفؽ ظـ ادٖنقر، وذفؽ إػ نن يتؿ تًِٔؿ افىٚةرة إػ ادنسي اجلديد، ويف حٚفٜ مًٗوف

تِػ افىٚةرة خةل ؾسة اإلنٚرة ؾ٘ن افًَد مع افؼـٜ ادًتٖنرة وافًَد مع افؼالـٜ ادنالسيٜ 

مْٓت ظذ افران ل   َقؿالف، ويف حٚفالٜ تٍْٔالذ افؼالـٜ الالذا تَالقم  تزويالد  يًٍْخ ويرنع ـؾ

 .االٔئٜ افؼظٜٔ  هقرة مق َٜ مـ ظَقد هذه ادًٚمِٜ درانًتٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،صطفا اهسرقاءً ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                       82قرار اهليئة رقٍ               
 

 إصداز ايػٝهات ايطٝاس١ٝ :املٛضٛع

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف مقوالق  افنالُٔٚت ؾَد ٕيرت االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼال

 .افًٔٚحٜٔ افتل شٖفٝ افؼـٜ ظـ نقاز إ دارهٚ وتداوالٚ

إحٚفالٜ ظٚمالٜ مالـ مهالدرهٚ ظالذ رشـالٚت نو  ْالقك  لوؿد تٌغ فِٓٔئٜ نن هذه افنُٔٚت ه

 ظٚدٜٔ تًتزهٚ ؿٚ ِٜ فكف ادٌِغ افذي تتوّْف حٚل تَديّٓٚ مالـ حٚمِٓالٚ، ونن افؼالـٜ افتالل

يًّح الٚ  ٘ دارهٚ إٕت تًٌٔٓٚ فًِّة، افذيـ حيِّقهنٚ، ٕٔٚ الٜ ظالـ تِالؽ افؼالـٚت نو افٌْالقك 

 .افًٚدٜٔ

ٜ  ًالد تالداوالٚ افالرني وادْٚؿنالٜ نن افؼالـٜ حالغ تًٌٔٓالٚ فًّةةٓالٚ ٔوؿد رنت االٔئٜ افؼظ

افَْالقد،  تٖخذ مْٓؿ يف مَٚ ِٓٚ ٕير ادٌِغ افذي تتوّْف وتًىٔٓؿ إيٚهٚ فًٔتًِّقهٚ  ديًة ظـ

وافذي تدؾع إفٔف يٌَض موّقهنٚ مـ ؾقر إ رازهالٚ افالذي يْتٓالل إػ تِالؽ افؼالـٚت وافٌْالقك 

افًٚدٜٔ، ؾٓل مهٚرؾٜ وحقافٜ  غ افًّٔؾ وافؼـٜ افتالل تالؿ ؾٔٓالٚ افتَالٚ ض  الت دؾًالف افًّٔالؾ 

ٚ فِؼـٜ، و ت ؿدمتف افؼـٜ إفٔف مـ هذه افنُٔٚت افتل الالٚ يف افتالداول ؿّٔالٜ افَْالقد، وظْالدم

افتالل ٕالٚب ظْٓالٚ  -إػ تِؽ افؼـٚت نو افٌْقك افًٚدٔالٜ  - ٚالشتًتل  –تهؾ هذه افنُٔٚت 

تَقم تِؽ افٌْقك افًٚدٜٔ  ٘نرا، اد ٚشالٌٜ ظالـ  -ادهدر  ًٌٔٓٚ ظذ افًّٔؾ افذي ـٚن حيِّٓٚ 

 .-افران ل نو شقاه  -مٌٌِٓٚ  ْٔٓٚ و غ افؼـٜ افتل  ٚظتٓٚ فًِّٔؾ 
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َْالقد إذا ـٕٚالٝ  -ٚت حُالؿ افَْالقد و ًٔٓالٚ وتًالِّٔٓٚ هالذه افنالُٔويف هذا افقاؿع تٖخذ 

هق مـ ؿٌٔؾ افًٍتجٜ، وهل نٚةزة، وإن ـٕٚٝ  َْقد نخرى ـت فق  -يٚ ِٜ يف افْق  دٚ توّْتف

ـٕٚٝ افنُٔٚت  ٚفدوالر وافيفّـ افالذي دؾًالف افًّٔالؾ ظْٓالٚ  ٚفريالٚل، ؾ٘هنالٚ مهالٚرؾٜ تالؿ ؾٔٓالٚ 

 .افتَٚ ض

ًٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔفذا ال ترى االٔئٜ يف إ دا  .رهٚ وتداوالٚ  ٖش

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :هتاريخا                                           (83)قرار اهليئة رقٍ         
 

 سطاب أَاْات َعادٕ ْفٝط١ :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ اإليوٚح افالقارد مالـ 

 .71/17/1444افؼـٜ ظـ حًٚب نمٕٚٚت ادًٚدن افًٍْٜٔ ادٗرخ يف 

افتالل تقوالع ل ال ٚهبٚ فالدى ( افالذهٛ وافٍوالٜ)و ًد ادداوفٜ يف ووالًٜٔ هالذه ادًالٚدن 

افؼـٜ، وتًجٔؾ ـّٔٚهتٚ يف حًٚب خٚص، فُْٓٚ يُّـ نن تًتًِّٓٚ افؼـٜ ـِت احتٚنٝ 

يف تًٚمةهتٚ الذا افْق  مـ ادًالٚدن، وتالرد مَالدارهٚ ل ال ٚهبٚ ظْالد افىِالٛ، دون نن حتٍيٓالٚ 

مغ خٚص  ة مًٚس هبٚ يف ني حٚل مـ الحقال، اشتَر رني االٔئٜ افؼظٜٔ  ًْٔٓٚ يف حرز ن

ًٚ مـ ن ال ٚهبٚ فِؼالـٜ، يًالجؾ يف حًالٚب  نالٚر   ظذ نن هذه ادًٚدن فدى افؼـٜ تًتز ؿرو

ـًٚةر افقداةع افَْديٜ يف احلًٚ ٚت اجلٚريٜ يف ادهٚرف، فذا يٌٌْل تٌٔر مًّك احلًٚب ظذ 

 .مـ ادًّك "ٕٚتنمٚ"وق، ذفؽ وحذف ـِّٜ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                         (84)قـرار اهليئة رقٍ               

 

 صٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ باألضِٗ :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

ؾَالالد اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ ٕيالالٚم  الالْدوا 

 .111/41/ادوٚر ٜ افؼظٜٔ يف ظِّٔٚت اإلأٚر افقارد وّـ خىٚب افؼـٜ رؿؿ   س ر

و ًد تٖمؾ االٔئٜ فِْيٚم ادذـقر رنت نٕف ؿد نخذ ظـ ٕيٚم  الْدوا ادوالٚر ٜ  الٚفًّةت 

افذي شٌؼ نن ننٚزتالف االٔئالٜ فِؼالـٜ، وؿالد نؿالرت االٔئالٜ هالذا افْيالٚم  ًالد إنالرا، افتًالديةت 

 .افةزمٜ،  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا افَرار

 .و  ٌف نعًغ  هففوظذو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                          (85)قرار اهليئة رقٍ               
 

 صٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ يف عًُٝات اإلجياز :املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل و

ؾَالالد اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ ٕيالالٚم  الالْدوا 

 .111/41/ادوٚر ٜ افؼظٜٔ يف ظِّٔٚت اإلأٚر افقارد وّـ خىٚب افؼـٜ رؿؿ   س ر

ٕيٚم  الْدوا ادوالٚر ٜ  الٚفًّةت و ًد تٖمؾ االٔئٜ فِْيٚم ادذـقر رنت نٕف ؿد نخذ ظـ 

افذي شٌؼ نن ننٚزتف االٔئٜ فِؼـٜ وؿد نؿرت االٔئٜ هذا افْيٚم  ًد إنرا، افتًديةت افةزمٜ 

 . ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا افَرار

ـالالت رنت االٔئالالٜ إوالالٚؾٜ ؾَالالرة فْيالالٚم  الالْدوا ادوالالٚر ٜ افؼالالظٜٔ  الالٚفًّةت، و الالْدوا 

والٚر ٜ افؼالظٜٔ  الٚفًّةت وافٌوالٚةع افتالل شالٌؼ ادوٚر ٜ افؼالظٜٔ  ٚفٌوالٚةع، و الْدوا اد

 :إنٚرهتٚ االٔئٜ افؼظٜٔ فِؼـٜ، وافٍَرة هل ـت يع

تِتزم افؼـٜ وإدارة افهْدوا  ٖن تُقن نٕقا  ظِّٔٚهتٚ افتل تَقم هبٚ إلدارة افهالْدوا )

 (.وتّْٜٔ نمقافف  ٚزة مـ االٔئٜ افؼظٜٔ فِؼـٜ

ؽٜ ادالقاد افًٚمالٜ ادنالسـٜ يف  الْٚديؼ ادوالٚر ٜ ـت تَرر إنرا،  ًض افتًديةت يف  الٔٚ

 .  حًٛ نّٕقذج  ْدوا ادوٚر ٜ افؼظٜٔ يف ظِّٔٚت اإلأٚر ادراؾؼ الذا افَرار

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 .اَعبداب اهبص ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ                                         (86)قرار اهليئة رقٍ         

 

 صٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ بايعكاز: املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ةشالالتيفتر ظالالذ ٕيالالٚم  الالْدوا ؾَالالد اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ ف

 .111/41/ادوٚر ٜ افؼظٜٔ يف ظِّٔٚت اإلأٚر افقارد وّـ خىٚب افؼـٜ رؿؿ   س ر

خذ ظـ ٕيٚم  الْدوا ادوالٚر ٜ  الٚفًّةت و ًد تٖمؾ االٔئٜ فِْيٚم ادذـقر رنت نٕف ؿد نُ 

يةت افذي شٌؼ نن ننٚزتالف االٔئالٜ فِؼالـٜ، وؿالد نؿالرت االٔئالٜ هالذا افْيالٚم  ًالد إنالرا، افتًالد

 .افةزمٜ  ٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ الذا افَرار

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ29/8/1411 :اهتاريخ      (                                    87)قرار اهليئة رقٍ         

 

 سٍٛ اقرتاض ساٌَ بطاق١ فٝصا : املٛضٛع

 َٔ بٓٛى غري ايسادشٞ
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف اخلىالٚب افالقارد مالـ 

 114/41/م حتالالٝ افالالرؿؿ    س ر74/7/1441قاؾالؼ هالالال اد6/3/1111افؼالـٜ ادالالٗرخ 

ادتًِؼ  ٚفرشقم افتل يَقم مرـز ؾٔزا افًٚدل  ٚحتًالٚهبٚ فَالٚ، ( 14)حقل ؿرار االٔئٜ ذي افرؿؿ 

ًٚ َٕديٜ  .مْ ٓؿ ؿروو

ؿالد توالّـ ( 14)وؿد نؾٚدت افؼـٜ يف خىٚهبٚ ادذـقر نن ؿرار االٔئٜ افؼالظٜٔ ذا افالرؿؿ 

ًٚ حؾ منُِٜ افٍئٚت افيفة وفُْف ا ( وهل افٍئٜ الوػ وافيفٕٜٚٔ وافرا ًٜ)ث مـ محِٜ افٍٔزا، رني

وهل ؾئٜ افذيـ . يتًرض دنُِٜ افٍئٜ افيفٚفيفٜ مـ افٍئٚت الر ع ادٌْٜٔ يف ـتٚب افؼـٜ ادذـقر

ًٚ مالـ  ًٚ َٕالدي حيِّقن  ىٚؿٜ ؾٔزا  ٚدرة مـ رشـٜ افران ل إذا اؿسوقا هبالٚ يف نشالٍٚرهؿ مٌٌِال

ٜٔ، حٔٞ نن مرـز افٍٔزا شًٔجؾ يف هذه احلٚل ؾٚةدة ظذ مٌِغ افَرض نحد ادهٚرف اخلٚرن

يًت ؼ ظذ افًّٔؾ حٚمؾ  ىٚؿٜ افٍٔالزا وتوالىر افؼالـٜ فدؾًالف ظْالف  الؿ حتهالِٔف مْالف نو مالـ 

 .حًٚ ف فد ٚ

وؿد اؿسحٝ افؼـٜ حالًة الالذه ادنالُِٜ هالق نن تٍالتح حًالٚ غ فًِّالة، افالذيـ حيِّالقن 

ـٜ حلِّالٜ ؾٔالزا  الٚدرة مالـ ٚ فٍقاةد افَروض افتل متْ ٓٚ افؼنحدمه:  ىٚؿٜ ؾٔزا  ٚدرة مْٓٚ

فٍٔالزا و ٕٚٔٓت فٍقاةالد افَالروض افتالل يَسوالٓٚ حالٚمِقا  ىٚؿالٜ ا ،-وهق حًٚب داةـ-ؽرهٚ 
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 ٍقاةالد مستٌالٜ فِران الل ظالذ ظّةةٓالٚ  -وهق حًٚب مديـ-افهٚدرة مـ رشـٜ افران ل 

، وحْٔئالذ  تالقيف رشـالٜ -يفالٜ ادنالٚر إفٔٓالٚوهالؿ افٍئالٜ افيفٚف-ٚمع  ىٚؿالٜ افٍٔالزا افتالل تهالدرهٚ ح

افران ل مـ مقنقدات حًٚب افٍقاةد افداةـ مٚ يستٛ ظذ افًّة، مـ افٍئالٜ افيفٚفيفالٜ، مالـ 

 .ؾقاةد يف احلًٚب ادديـ

 :و ًد افتداول يف هذا ادقوق  إتٓٝ االٔئٜ افؼظٜٔ إػ افَرار افتٚ 

فٔف يف ؾتح حًٚ غ فٍِقاةد يٌىك ال يٌَؾ االؿساح افقارد يف خىٚب افؼـٜ ادنٚر إ -1

5ًٚ لٕالف تًٚمالؾ   ًالٚ ٚت  -افالداةـ  -مـ اآلخر  -ادديـ  -نحدمهٚ  قنالف مالـ افقنالقه رشظال

ًٚ مـ افٍقاةد5 لن رشقل اهلل  فًـ هـؾ افر الٚ ومقـِالف  ر قيٜ وإن ا تٖـؾ مْف افؼـٜ صٔئ

فٍَِالالرا، وـٚتٌالالف وصالالٚهده، ومالالـ نٓالالٜ نخالالرى إن مقنالالقدات احلًالالٚب افالالداةـ هالالل مًالالت َٜ 

ًٚ ترتالٛ ظالذ ظّةةٓالٚ،  الؾ تُالقن  ًٚ نرمال واجلٓٚت اخلريٜ ؾة أقز فِؼـٜ نن تٗدي مْٓٚ ر ال

 .وٚمْٜ فذفؽ إن ؾًِٝ

ال أقز فِؼـٜ  ٚفًٌْٜ فٍِئٜ افيفٚفيفالٜ مالـ محِالٜ افٍٔالزا ادنالٚر إفالٔٓؿ نن تٍُالؾ وتالقيف  -7

مـ رشـٜ افران الل،  ظْٓؿ ؾقاةد مٚ يَسوقٕف مـ افٌْقك  َّتٙ  ىٚؿٜ افٍٔزا افتل حيِّقهنٚ

لن رشـٜ افران ل شقف تدؾع  ٚفْٔٚ ٜ ظْٓؿ ؾقاةد ر قيٜ ظـ ؿروض اؿسوقهٚ  ؿ حتهِٓٚ 

 .مْٓؿ، و ذفؽ تدخؾ حتٝ احلديٞ افٌْقي ادنٚر إفٔف  ىريؼ الوفقيٜ

احلؾ افٌديؾ افذي تراه االٔئٜ هق نن تٖخذ افؼالـٜ مالـ ـالؾ ظّٔالؾ حيّالؾ  ىٚؿالٜ ؾٔالزا  -7

ًٚ  ٖن  ال يَسض ني مٌِغ مـ ؽرهٚ  َّتٙ  ىٚؿٜ افٍٔزا افتل متْ الف إيٚهالٚ، ظْدهٚ تًٓدا خىٔ

ٕف إذا نخؾ هبذا افتًٓد واؿسض حتالك ترتالٛ ظِٔالف ؾقاةالد شالتدؾًٓٚ افؼالـٜ اوالىرارا ؾال٘ن نو

 .افؼـٜ شتً ٛ مْف  ىٚؿٜ افٍٔزا وتٌِٔٓٚ وحترمف االشتٍٚدات الخرى مْٓٚ
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ل ظذ تًديدهٚ ل ؾ ادٌِغ ادَسض  ة وإن نمُـ نن تتٍؼ افؼـٜ مع مرـز افٍٔزا افًٚد

 .زيٚدة ؾ٘ن يف هذا درج مٌَقل

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .عبداب اهبصاَ ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ24/9/1411 :اهتاريخ                                          (88)قرار اهليئة رقٍ         
 

 بٝع ايػٝهات ايصادز٠ : املٛضٛع

 بايعُالت األدٓب١ٝ املطشٛب١ ع٢ً املساضًني
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد ٕيرت االٔئالٜ افؼالظٜٔ فؼالـٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر يف مقوالق  افنالُٔٚت 

مـ افؼالـٜ فهالٚفح ظّةةٓالٚ  الٚفًّةت النٌْٔالٜ مًال ق ٜ ظالذ افٌْالقك اخلٚرنٔالٜ  افهٚدرة

 .ادراشِٜ فِؼـٜ، ومًت َٜ افدؾع ؾقرًا ظْد تَديّٓٚ فٌِْؽ ادراشؾ

وؿد رنت االٔئٜ نن تًِٔؿ افنُٔٚت افهٚدرة  هقرة   ٔ ٜ ن  ٌٝ يف ٕيالر ـيفالر مالـ 

فَالالٌض نو افتَالالٚ ض افٍالالقري مالالـ ؾَٓالالٚ، افًكالال  ّيفٚ الالٜ تًالالِٔؿ موالالّقهنٚ ؾالالٔت ينالالسط ؾٔالالف ا

 .ادًٚمةت افؼظٜٔ ـٚفكف وافًِؿ

 .وؿد شٌؼ فِٓٔئٜ  ٔٚن ذفؽ مرارا يف مْٚشٌٚت نخرى

ًٚ مالـ افْٚحٔالٜ افؼالظٜٔ يف  ٔالع هالذه افنالُٔٚت فًِّالة، إذا تالؿ ؾٔٓالٚ  فذا ال ترى االٔئٜ  ٖش

 .افتَٚ ض لن ؾٔٓٚ مهٚرؾٜ أٛ ؾٔٓٚ افتَٚ ض رشظًٚ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هفف اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ 

 

 .عبداب اهبصاَ ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ5/10/1411: اهتاريخ                                        ( 90)قرار اهليئة رقٍ         
 

 ايػسن١س١ٜ ألغساض ـسٍٛ املرنس٠ ايتفطٝ: املٛضٛع
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ٕيرًا لن نؽراض رشـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ؿد تتنٚ ف مع مالٚ يَٚ ِٓالٚ يف افٌْالقك 

افتَِٔديٜ رنت االٔئٜ افؼظٜٔ فِؼـٜ نن مالـ الزم ظِّٓالٚ إ الدار مالذـرة تًٍالريٜ لؽالراض 

ؾ، وتَٔد مٚ نضِؼ، وتْص ظذ افوقا ط افًٚمٜ فًّؾ افؼـٜ، ـل تٌَك افؼـٜ، تؼح مٚ نع

 .يف اخلط اإلشةمل افذي ئّزهٚ

وؿد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ ظذ افهٌٜٔ افْٓٚةٜٔ فِّذـرة افتًٍريٜ ـت ظروٓٚ نمغ االٔئٜ 

ن رموالالٚ 16-17افؼالالظٜٔ يف دورة االٔئالالٜ افيفٚمْالالٜ ظؼالالة ادًَْالالدة يف مُالالٜ ادُرمالالٜ  تالالٚريخ 

هال وننٚزهتٚ  ًد إنرا،  ًض افتًديةت، وذيِتٓٚ  تقؿٔع رةٔس ونظوٚ، االٔئٜ، وهبالذا 1111

ن ٌ ٝ نٚهزة فُل تىًٌٓٚ افؼـٜ وتْؼالهٚ  الغ ادًالٚمهغ وظّالة، افؼالـٜ، وظالذ نمالغ 

ُٔالد  افؼالـٜ وافتزامٓالٚ  الت نالٚ، يف هالذه ادالذـرة   َ االٔئٜ متٚ ًٜ ضًٌٓٚ وإخرانٓٚ افْٓالٚةل، وإن ت 

 ًٔالدة ظالـ افر الٚ وصالٌٓٚتف،  - ًالقن اهلل  -ًريٜ وؿالرارات االٔئالٜ افؼالظٜٔ أًالؾ افؼالـٜ افتٍ

و ًٔدة ظـ ـؾ ضريالؼ نالرم يف ادًالٚمةت، مٌٚرـالٜ يف نظتالالٚ و ّراهتالٚ، وؿالدوة فِّٗشًالٚت 

ًٚ يَالٔؿ افزهالٚن ظالذ نن افؼال  اإلشالةمل هالق ننالدى  ّالرة  ادٚفٜٔ االؿتهالٚديٜ، وميفالٚالً ظِّٔال

 .ؾٔف مـ تَقى اهلل وـًٛ روٚهظةوة، ظذ مٚ 

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 .ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ5/10/1411: اهتاريخ                                         (  91)قرار اهليئة رقٍ         
 

 ١ تصٓٝع طا٥سات ٚمتًهٗا غسا٤ طا٥س٠ َٔ غسن: املٛضٛع

 ثِ بٝعٗا يًػسن١ املصٓع١ ملد٠ حمدد٠ ثِ تأدريٖا
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

اضًِالالٝ االٔئالالٜ افؼالالظٜٔ فؼالالـٜ افران الالل ادكالالؾٜٔ فةشالالتيفتر ظالالذ افًالالٗال ادقنالالف مالالـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر  ؼا، ضٚةرة مـ إحدى افؼالـٚت ادهالًْٜ إذا ؿٚمٝ رش

ًٚ ٕٚؿًة جلّٔع حَقا ادُِٜٔ ونًّة فؼـٜ افران الل عٔالع اآل الٚر ادستٌالٜ  فِىٚةرات رشاً، تٚم

ومالـ  الؿ .. .ظذ هذه احلَقا ميفؾ حتّؾ تًٌٜ االةك، ومهالٚريػ افتالٖمغ، وٍَٕالٚت افهالٕٜٔٚ

 ة الٜ )ٖنر هالذه افىالٚةرة إػ إحالدى رشـالٚت افىالران دالدة نالددة تَقم رشـالٜ افران الل  تال

فًٌٔٓٚ  ًد إتٓٚ، ظَد اإلنٚرة فِؼـٜ ادهًْٜ مَٚ الؾ شالًر فٌِٔالع نؿالؾ ( شْقات نو مٚ يَٚرهبٚ

، ووؾؼ وظد  ٚفٌٔع يتؿ افتقؿٔع ظِٔف (يًُس االشتٓةك خةل مدة اإلنٚرة)مـ شًر افؼا، 

 .ًٜ غ رشـٜ افران ل وافؼـٜ ادهْ

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ مـ ادًٚمِٜ  ًٚ رشظٔ ظْٓالٚ مالٚ دامالٝ افؼالـٜ شالتِّؽ افىالٚةرة  ادًٗولال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ًٚ، وتتًِّٓٚ وتت ّؾ مً ًٚ تٚم ًٚ رشظٔ وفٜٔ ادٚفؽ، وهالذا يًْالل نٕالف ال مالٕٚع مالـ نن تقؿالع ٗمُِ

ةرة وظدًا  ًٌٔٓٚ افىٚةرة  ًد إتٓٚ، افيفالالةث شْالالقات رشـٜ افران ل مع افؼـٜ ادهًْٜ فِىٚ

ادذـقرة  ٚفًًر ادذـقر يف افًٗال، ظذ نال يُقن هذا افستٔٛ شتٚرًا فًِّٜٔ ر قيٜ، وظذ نن 
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تزود افؼـٜ االٔئٜ افؼظٜٔ  هقرة مق َٜ مـ ظَد رشا، افىٚةرة وظَد تٖنرهٚ وافقظد  ًٌٔٓٚ 

 .ظذ افؼـٜ ادهًْٜ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد و ٚهلل افت

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ12/10/1411: اهتاريخ                                                 ( 92)قرار رقٍ         
 

 داش٠ منٛذدٞ عكد بٝع ضٝاز٠ إ: املٛضٛع

 ٚٚعد بايػسا٤
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظذ افهٌٔتغ ادَسحتغ 

ٓت مًدفغ مـ ظَد مـ افؼـٜ فِقظد  ٚفؼا، وفًَد  ٔع شٔٚرة افِذيـ ؿٚمٝ افؼـٜ  هٔٚؽت

افٌٔع وافقظد  ٚفؼا، افِذيـ شٌؼ نن ننٚزهتت االٔئٜ، حٔٞ ترؽالٛ افؼالـٜ يف متٔٔالز ظَالد  ٔالع 

 .هال1/1/1114وتٚريخ ( 71)شٔٚرة ظـ ظَد افٌٔع افذي ننٚزتف االٔئٜ يف ؿرارهٚ رؿؿ 

االٔئالٜ و ًد دراشٜ االٔئٜ فِهالٌٔتغ متالٝ إنالٚزهتت  ٚفهالٌٜٔ ادراؾَالٜ الالذا افَالرار، ظالذ نن 

تقيص افؼـٜ   ذف ادٚدتغ افيفٚمْٜ وافتٚشًٜ مـ ظَد  ٔع شٔٚرة وـذفؽ ادٚدة اخلٚمًالٜ مالـ 

ًٚ فًّة، افؼـٜ هبذه ادًٚمِٜ  .افقظد  ٚفؼا، ترؽٌٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ 

 

 .عبداب بّ ًِيع ،فا اهسرقاءًصط ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ13/10/1411: اهتاريخ                                                (93)قرار رقٍ         
 

 ايدخٍٛ يف عكد إداز٠ : املٛضٛع

 ميٓح املطتأدس سل غسا٤ ايعني املؤدس٠

 

 :ًدو  ٌف، و  وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال ادقنالف مالـ  

إذا ؿٚمٝ رشـٜ افران ل  ٚفدخقل يف ظَد إنٚرة يّْح ادًالتٖنر ؾٔالف خالةل : افؼـٜ وٕهف

 :احلؼ يف( ـؾ شتٜ نصٓر ميفةً )مدة اإلنٚرة وظذ ؾسات متًٚويٜ 

 .دم مـ ا دٗنررشا، افًغ ادٗنرة وؾؼ افًرض ادَ - ن

 .االشتّرار يف ظَد اإلنٚرة وؾؼ ٍٕس افؼوط حتك إتٓٚ، مدة افًَد -ب :نو 

 :و ًد تٖمؾ االٔئٜ يف افًٗال ادذـقر تق ِٝ دٚ يع

ًٚ مـ دخقل افؼـٜ يف ظَد إنٚرة يّْح ادًتٖنر ؾٔف خةل مالدة  ًٚ رشظٔ ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

افًغ ادٗنرة وؾؼ افًرض ادَدم مـ ادٗنر  ؼط افًَد وظذ ؾسات متًٚويٜ احلؼ يف رشا، 

ًٚ ظْد تقؿٔالع ظَالد اإلنالٚرة، ونال يُالقن افًالرض شالتٚرة فًِّٔالٜ متقيالؾ  نن يُقن افيفّـ مًِقم

 .ر قي

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

 

 .ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ
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 ٓـ13/10/1411: اهتاريخ                                                  (94)قرار رقٍ         
 

 غسا٤ ايػسن١ بطا٥ع : املٛضٛع

 حلطاب غدص آخس ٚفل عكد ٚناي١

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

فران ل ادكؾٜٔ فةشتيفتر ظالذ افًالٗال افالقارد مالـ  ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ ا

 : افؼـٜ وٕهف

  ٔالٞ  .هؾ أقز فؼـٜ افران ل  ؼا،  وٚةع حلًٚب ص ص هخالر وؾالؼ ظَالد وـٚفالٜ

ًٚ  -تَقم رشـٜ افران ل ٕٔٚ ٜ ظـ ادقـؾ  ٚلظتل افتٚفٜٔ   :-وؾؼ ننر مًغ يتٍؼ ظِٔف مًٌَ

 .إنرا، افتٖمْٔٚت ظذ افن ـ -1

 .َد افن ـاالتٍٚا ظذ ظ -7

دؾع افيفّـ فٌِٚةع  ًد افتٖـد مـ  ال ٜ عٔالع ادًالتْدات افْٚؿِالٜ فُِِّٔالٜ و القافٔص  -7

 .مـ ادٚفؽ ادقـؾ ظْد افتًِٔؿ( ني افيفّـ)افن ـ وافتٖمغ، الشسداده 

وشقف يت ّؾ ادقـؾ ادٚفؽ عٔع دٚضر وتًٌٜ ادُِٜٔ وال تت ّؾ رشـالٜ افران الل نيالٜ 

ٜٔ ادستٌٜ ظالذ الخىالٚ، افْٚعالٜ ظالـ نظالتل افؼالـٜ ودٚفٍتٓالٚ ادًٗوفوفٜٔ ظدا ٗدٚضر نو مً

 .فتًِٔتت ادقـؾ

 :و ًد تداول االٔئٜ يف افًٗال تق ِٝ دٚ يع

ًٚ مـ نن تتَٚى افؼـٜ ننالرًا مًْٔالٚ ظالذ الظالتل ادالذـقرة يف افًالٗال  ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

ًٚ فؼـٜ افران ل  ٖي مـ ظْدمٚ تَقم هبٚ ٕٔٚ ٜ ظـ ادقـؾ، فُـ ينسط نال يُقن اد قـؾ مديْ
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ادٌٚفغ افتل تٗد ٚ ظْف، لن هذا فق حهؾ يًْل نن النالر افالذي شتتَٚوالٚه افؼالـٜ شالُٔقن 

ًٚ مـ حغ تٖديتٓالٚ مٌالٚفغ ٕٔٚ الٜ  مَٚ ؾ الظتل افتل ؿٚمٝ هبٚ ومَٚ ؾ افَرض افذي ؿدمتف ظِّٔ

 .ظـ ادقـؾ إػ حغ تًديده فتِؽ ادٌٚفغ

ددة افزمْٜٔ  غ تًديد افؼـٜ ظـ ادقـؾ مٌٚفغ واشالتٍٔٚةٓٚ الالٚ ؿهالرة ظذ نٕف إذا ـٕٚٝ ا

ندًا نرت افًٚدة فدى افؼـٜ يف افتًٚمح هبٚ مع ظّةةٓٚ، ؾة ور يف تَٚيض افؼـٜ ننالرة 

ظت تَقم  ف ؾًًة مـ نظتل افقـٚفٜ، نمٚ إذا ـٕٚٝ اددة افزمْٔالٜ ادالذـقرة هالل نضالقل مالـ ذفالؽ 

ًٚ متقيةً   .فِّقـؾ، ؾ٘ن تَٚيض النر ظـ هذه افقـٚفٜ اد تِىٜ  َرض ال أقز ومتيفؾ ظِّٔ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد  

   

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ31/10/1411: اهتاريخ                                           (      95)قرار رقٍ         
 

 اإلجياز املٓتٗٞ بايتًُٝو: املٛضٛع

 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ظْالف مالـ ؿٌالؾ  ادًالٗولؾَد ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ يف مقوق  اإلنالٚرة ادْتٓٔالٜ  ٚفتِّٔالؽ 

 .افذي ينٌؾ افٔقم حٔزًا مـ اهتتم ادجٚمع افٍَٜٓٔافؼـٜ، و

ًٚ يف ادقوق ، واشتًروٝ مٚ ـتٌف  الٚحيفقن مًالٚرصون حقفالف مالـ  وؿد تداوفٝ االٔئٜ مِٔ

ـتٚ ٚت ؿدمٝ فِّجّع افٍَٓل افتٚ ع دْيّٜ ادٗمتر اإلشةمل، وهرا،هؿ يف احلِالقل وافهالٔغ 

ًٚ لهنٚ تٌىٜٔ نًِٝ اإلنٚرة ؽىالٚ، فتّ قيالؾ ر القي، وافهالقر افتالل رنى  ًالض ادرؾقوٜ ؾَٓ

 .افٌٚحيفغ ؿٌقالٚ

 :وؿد إتٓٝ االٔئٜ افؼظٜٔ  ًد ادْٚؿنٚت ادًتٍٔوٜ إػ افرني افتٚ 

ًٚ ـالٚن ٕقظٓالٚ، ظَالٚرا نو هفٔالٜ نو ؽالر ذفالؽ فًالدة شالْقات،  يُّـ نن يٗنر مٚفؽ افًغ نيال

رؾالٚن يف ظَالد  ٖنرة شالْقيٜ نالددة، ومقزظالٜ  ٖؿًالٚط تالدؾع يف مقاظٔالد نالددة، وينالسط افى

اإلنٚرة نن ادٚفؽ ادٗنر يِتزم  ٖن ئٌالع افًالغ ادالٖنقرة فًِّالتٖنر  ٖؿًالٚط  الدل اإلأالٚر يف 

 .مقاظٔدهٚ وشٚةر افتزامٚتف افتل يقنٌٓٚ ظِٔف ظَد اإلنٚرة

ًٚ ويٍل  ٚفٌرض ادَهقد، اشتْٚدًا  ًٚ مِزم ؾسى االٔئٜ نن هذا افؼط مٌَقل ويًتز   ٔ 

ر  فدى  ًض
ٕ َص ظِٔف ادذهٛ احلٌْع ظذ مٚ ُن    .ؾَٓٚ، افًِػ، ومٚ 
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ويف هذه احلٚل أٛ نن يُالقن ظَالد اإلنالٚرة وافٌٔالع ادؼالوط يف ادًالتٌَؾ مَهالقدًا هبالت 

حََٜٔ مًْٚمهٚ وه ٚرمهٚ، وظذ اخلهقص يِتزم ادٚفؽ ادٗنر خةل اإلنالٚرة  ت ّالؾ تًٌالٚت 

ًٚ ظذ ادٚفؽادِؽ ـتًٌٜ هةك افًغ نو ٍَٕٚت افتٖمغ ظِٔٓٚ، وٍَٕٚ  .ت افهٕٜٔٚ افقانٌٜ رشظ

ًٚ مالـ اصالساط نًالؾ تُالٚفٔػ افهالٕٜٔٚ افًٚديالٜ   ًٚ رشظٔال ظذ نن االٔئٜ افؼظٜٔ ال ترى مًٕٚ

افتل حيتٚج إفٔٓٚ ادٖنقر ظٚدة ٕتٔجٜ فةشتًتل افىًٌٔالل ظالذ ظالٚتؼ ادًالتٖنر، لن هالذا يش، 

ًٚ وؿدرًا يٚ يٍْل اجلٓٚفٜ وافٌرر ا فٍٚحنغ،   ةف إ ةح ـؾ مٚ يىرن مًروف يف افًٚدة ٕقظ

ظذ ادٖنقر مـ ؽر االشتًتل افىًٌٔل ؾ٘ن هذا ال أقز اصالساضف ظالذ ادًالتٖنر  الؾ هالق مالـ 

 .ٜٔ ادٚفؽ ادٗنرمًٗوف

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ

 

 ،عبداب بّ ًِيع ،سرقاءًصطفا اه ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى :املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ2/12/1411: اهتاريخ                                         ( 97)قرار اهليئة رقٍ         
 

 إدسا٤ بعض ايتعدٜالت ع٢ً صٝـؼ صٓادٜـل : املٛضٛع

 املطازب١ ايػسع١ٝ بايعُالت ٚايبطا٥ع ٚاألضِٗ ٚايتأدري
 

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد احلّد هلل وحده وافهة

ؾَد اضًِٝ االٔئٜ افؼظٜٔ ظذ اخلىٚب افقارد مـ افؼـٜ افذي تىِٛ ؾٔف إنالرا،  ًالض 

افتًالالديةت ظالالذ  الالٔغ اتٍٚؿٔالالٜ  الالْٚديؼ ادوالالٚر ٜ افؼالالظٜٔ  الالٚفًّةت وافٌوالالٚةع والشالالٓؿ 

 .وافتٖنر افتل شٌؼ نن ننٚزهتٚ االٔئٜ فِؼـٜ

الٔئالالٜ يف افتًالديةت افتالل ضٌِتٓالالٚ افؼالـٜ ؿالررت إنالالرا،  ًالض افتًالالديةت و ًالد تٖمالؾ ا

 .وننٚزت  ٔغ هذه االتٍٚؿٔٚت  ٚفهٔغ ادراؾَٜ الذا افَرار

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .َعبداب اهبصا ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ
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 ٓـ20/1/1412: اهتاريخ      (                                    98)قرار اهليئة رقٍ         
 

 دٛاش نفاي١ زب املاٍ يًُػرتٟ : املٛضٛع

 يف أدا٤ ايجُٔ املؤدٌ يف املطازب١
  

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾالر  )ظٜٔ يف افًالٗال افالقارد مالـ رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر ٕيرت االٔئٜ افؼ

 :وؾ قاه نٕف 17/6/1441وادٗرخ يف ( فْدن

يف رشـٜ ادوٚر ٜ إذا ـٕٚٝ مًَقدة فهٍَٜ جتٚريٜ واحدة  ؼالا، ـّٔالٜ نالددة مالـ  ًالض 

 :المقال ـٚفٍْط ميفًة و ًٔٓٚ، وؿٚم ادوٚرب  ؼا، افٌوٚظٜ  ؿ  ٚظٓٚ  يفّـ مٗنؾ و ر ح

 ؾٓؾ أقز فرب ادٚل نن يٍُؾ تٖديٜ ادنسي فِيفّـ يف مقظد اشت َٚؿف؟ -1

ًٚ فرب ادٚل مع هذه افٍُٚفٜ نو  دوهنٚ نن يْوض حهٜ ادوٚرب مـ  -7 وهؾ أقز نيو

ر ح هذه افهٍَٜ، وذفؽ  ٖن يٗدي إفٔف حهتف ادذـقرة، ويْٓل ادوٚر ٜ هبالذا الدا،، ويَالقم 

 سي؟هق  ت هٔؾ افيفّـ يف مقظده مـ ادن

 الالؿ يف هالالذا احلالالٚل هالالؾ أالالقز فِّوالالٚرب نن يٍُالالؾ فالالرب ادالالٚل افالاليفّـ افالالذي يف ذمالالٜ  -7

ًٚ  الٖن  تقيادنسي،   ٔٞ نٕف فق  افيفّـ وا يُّـ حتهِٔف مالـ ادنالسي ـالٚن ادوالٚرب مِزمال

 ئًد إػ رب ادٚل رنس مٚل افهٍَٜ مع ـٚمؾ ر  ٓٚ؟

 ًالٚتف، وإتٓالٝ إػ افالرني وؿد تداوفٝ االٔئٜ افؼالظٜٔ يف هالذا ادقوالق  وتٖمِالٝ يف مة

 :افتٚ 

ًٚ مـ نن يٍُؾ رب ادٚل يف ادوٚر ٜ ادنسي يف ندا، افيفّـ ادٗنؾ،  -1 ال ترى االٔئٜ مًٕٚ

 .وهذا يًتز ـٍٚفٜ مْف حلهٜ افؼيؽ ادوٚرب مـ ر ح افهٍَٜ
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ًٚ مـ نن يٗدي رب ادٚل إػ ادوٚرب حهتف مالـ ر الح افهالٍَٜ ؿٌالؾ  -7 وـذفؽ ال مًٕٚ

ًٚ حلؿٌوالٓٚ، ويًتالز  ًٚ فِّوالٚر ٜ هالذا تْؤوال يف حالٚل ـٍٚفتالالف  شالقا،-هالتف ادالذـقرة، وؾًال 

وإذا ا يُّالـ . ، ويًتَؾ رب ادٚل ظْدةذ   ت هٔؾ افيفّـ مالـ ادنالسي-فِّنسي نو ظدمٓٚ

 .حتهِٔف ؾِٔس فف رنق  ظذ ادوٚرب ؾٔت ؿٌض إذا ـٚن رب ادٚل ؿد ـٍؾ ادنسي

وهق ـٍٚفٜ مْف فرنس  -افهقرة ادذـقرة  نمٚ نن يٍُؾ ادوٚرب فرب ادٚل افيفّـ يف -7

لٕف يْٚيف مَتٙ ظَالد ادوالٚر ٜ، ويٍالتح افٌالٚب ظالذ  ،ؾة أقز رشظًٚ  -مٚل افهٍَٜ ور  ٓٚ 

 .مكاظٔف فِّرا ٚة حتٝ شتٚر ادوٚر ٜ

هذا وإن االٔئٜ ترى نٕف يف حٚفٜ ـقن ادوٚر ٜ فهٍَٜ نو  ٍَٚت ؾة حٚنٜ إػ هالذه  -1

ين وال ًد ظـ افنٌٓٚت نن يقـؾ رب ادٚل افىالرف اآلخالر  ؼالا، افتًٚريٟ، ونن افٌديؾ ال

فَٚ، ننر ًٌٕل مـ افالر ح، تالزداد  -ظذ نن يُقن افقـٔؾ ؽر افٌٚةع  -افٌوٚظٜ ادرادة و ًٔٓٚ 

 .ًٌٕتف  هقرة نددة  ٚزديٚد شًر افٌٔع وافر ح

ري افقـٔالؾ ويف حٚفٜ افِجق، إػ ضريَٜ افتقـٔؾ هذه  دالً مالـ ادوالٚر ٜ أالقز نن أال -1

ظِّٜٔ افؼا، وافٌٔع  ٚشّف دون تكيح يف افًَد  ٖٕف إٕت أريف ٕٔٚ الٜ ظالـ افران الل، وتيفٌالٝ 

ه ٚر افًَد فِران ل ادقـؾ، لن افٌٔع وافؼا،  ٚفقـٚفٜ هق مـ افًَقد افتل ال أٛ افتكيح 

ر ادقـالؾ، ؾٔٓٚ  ٖن افًٚؿد إٕالت يتًٚؿالد  ٚفْٔٚ الٜ ظالـ ال الٔؾ ادقـالؾ،  الؾ مالـ ادُّالـ ظالدم ذـال

 .ويتًٚؿد ؾٔٓٚ افقـٔؾ  ٚشّف ويَع افًَد فِّقـؾ،  َّتٙ افقـٚفٜ افًٚ َٜ

وـالالذفؽ يف حٚفالالٜ افؼالالا، وافٌٔالالع  ٚفقـٚفالالٜ هالالذه أالالقز نن يٍُالالؾ افقـٔالالؾ فِران الالل ظالالـ 

 .ادنسي  ّـ ادٌٔع إذا  ٚظف  يفّـ مٗنؾ

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد . و ٚهلل افتقؾٔؼ

 ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،صاا احصني ،عبداب بّ عكيى: املٛقعٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 ٓـ20/1/1412:  اهتاريخ   (                                    99)قرار اهليئة رقٍ         
 

 دٛاش أخر دفع١ َكد١َ َٔ ايعٌُٝ : املٛضٛع

 ٝل إدسا٤ات٘بصف١ عسبٕٛ إذا مت ايبٝع ٚبكٞ تٛث

  

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

وتالالٚريخ  41/1771/س/ؾَالالد نالالرى االضالالة  ظالالذ اخلىالالٚب االشتًٍالالٚري رؿالالؿ م ت

مـ ٕٚةٛ اددير افًٚم فِّتٚنرة وافتّقيؾ   هقص افًٗال ظـ حُؿ نقاز  77/1/1441

ؾَٜ ظذ ضٌِف فؼا، شٔٚرة ؾٍل حٚل ختٍِالف إنالرا،ات اشتةم دؾًٜ مَدمٜ مـ افًّٔؾ  ًد ادقا

إمتٚم  ًٔٓٚ ظِٔف هؾ أقز نن تٌٚ  ظذ ظّٔؾ هخر؟ ومٚ حُؿ هذه افدؾًٜ افتل ؿالدمٓٚ هالؾ تالرد 

 ظِٔف نم هل مِؽ فِؼـٜ؟

 :واجلقاب

 .ظذ  ٔع افًٔٚرة فًِّٔؾ ؾٔٓٚ إعٚل حيتٚج إػ تٍهٔؾ فٔتوح احلُؿ( ادقاؾَٜ)إن ـِّٜ 

قاؾَٜ ادنٚر إفٔٓالٚ يف افًالٗال تًْالل نٕالف ؿالد تالؿ افتٍالٚوض  الغ افؼالـٜ و الغ ؾ٘ن ـٕٚٝ اد

افًّٔؾ ظذ رشا، افًٔٚرة  ًّرؾٜ افًًر وضريَالٜ افالدؾع وشالٚةر اإلنالرا،ات افتالل تتٌالع فًَالد 

ًٚ، وفالٔس ادٌِالغ  افٌٔع دون متٚم افٌٔع، وا يهدر اإلأٚب وافٌَالقل، ؾٓالذه افهالقرة فًٔالٝ  ًٔال

ًٚ، ؾِِؼالـٜ احلالؼ يف نن تٌٔالع افذي دؾًالف افًّٔالؾ ظْالد م ٍٚووالٚتف مالع افؼالـٜ فِؼالا، ظر قٕال

إال نٕف -ذمٜ افؼـٜ فف حؼ ضٌِف متك صٚ، افًٔٚرة ظذ ظّٔؾ هخر، ويٌَك ادٌِغ افذي دؾًف يف 

 !-ؾ ني مٌِغ ؿٌؾ تقؿٔع ظَد افٌٔعال ونف لن تٖخذ افؼـٜ مـ افًّٔ
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فًّٔؾ ؿالد اصالسى افًالٔٚرة مالـ افؼالـٜ نمٚ إن ـٕٚٝ ادقاؾَٜ افقاردة يف افًٗال تًْل نن ا

 هدور اإلأٚب مـ افؼـٜ وافٌَقل مـ ادنسي، و َٔٝ إنالرا،ات تق ٔالؼ افٌٔالع ؾَالط، ؾالة 

 :خيِق المر  ٚفًٌْٜ فِدؾًٜ افتل ؿدمٓٚ افًّٔؾ

ًٚ الٚ حُؿ افًر قن يف ؤٚظٓٚ ظذ ادنسي يف حٚل ظدوفف ظـ افؼالا،  نمٚ نن تُقن ظر قٕ

ًٚ ؾتًتالز يف مدة خٔٚر أري ا التٍٚا ظذ حتديدهٚ  غ افىرؾغ، نو ال يتٍؼ ظذ اظتٌٚرهٚ ظر قٕال

ًٚ وـٚن  غ افىرؾغ مدة خٔٚر  ًٚ مـ افيفّـ، وافٌٔع مْجز  ة خٔٚر، ؾ٘ن ـٕٚٝ ظر قٕ نز،اً ً مَدم

ؾِِؼـٜ  ًد نن يًدل افًّٔؾ ظـ افؼا، افتكف يف ادٌٔع مـ شٔٚرة نو ؽرهٚ، وافًر قن الٚ 

ادٌٔع  ؿ ظدوفف ظـ افؼا،  ت ٍِف ظـ إؿرار إٍٕٚذه يف مدة اخلٔٚر، ونمٚ إذا ا يُالـ فَٚ، حجزه 

 غ ادنسي وافؼالـٜ خٔالٚر دالدة مًْٔالٜ ونن افٌٔالع ؿالد تالؿ مْجالزًا ؾال٘ن ادٌٔالع يٌَالك فِّنالسي 

وافدؾًٜ افتل دؾًٓٚ نز، مـ افيفّـ، وفِؼـٜ نن تىٚفٛ  ٘متٚم إنرا،ات تق ٔؼ افٌٔع ويف حٚل 

ِؼالالـٜ احلالالؼ نن ترؾالالع افَوالالٜٔ فِّ ُّالالٜ افؼالالظٜٔ فالالت ُؿ ؾٔٓالالٚ  الالت يَتوالالٔف افقنالالف هتر الالف ؾِ

 .افؼظل ٕ ق مىٚفٌتٓٚ  يفّـ ادٌٔع وتًِؿ ادنسي مٚ اصساه

ًٚ مـ هذا اإلصُٚل ؾ٘ن االٔئٜ تقيص افؼـٜ يف حٚل  ًٔٓٚ ظذ افًّٔالؾ نن تىِالٛ  وخرون

ٓٚ إنرا،ات تق ٔالؼ افٌٔالع، وتنالسط مْف دؾًٜ مَدمٜ هل ظر قن، ونن تًغ مدة مًِقمٜ تتؿ ؾٔ

نٕف يف حٚل ختٍِف ظـ احلوالقر إلمتالٚم اإلنالرا،ات يف ادالدة اد الددة ؾال٘ن افًر القن يوالٔع ظالذ 

 .ادنسي، ويًٍْخ افٌٔع، وتتكف افؼـٜ يف ادٌٔع  ت تراه

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 

 .عبداب اهبصاَ ،عبداب بّ ًِيع ،ًصطفا اهسرقاء ،حصنيصاا ا :املٛقعٕٛ
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 ٓـ20/1/1412: اهتاريخ                                     100قرار اهليئة رقٍ               
 

 دٛاش إٔ تأخر غسن١ ايسادشٞ أدسًا ْٚطب١ حمدد٠ : املٛضٛع

 تٓػ٦ٗا ٚتدٜسٖا َع طسف آخس َٔ أزباح غسن١ َطا١ُٖ
  

 :و  ٌف، و ًد وظذ هففاحلّد هلل وحده وافهةة وافًةم ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

ؾالر  )ٕيرت االٔئٜ افؼظٜٔ يف افًالٗال افالقارد مالـ رشـالٜ افران الل ادكالؾٜٔ فةشالتيفتر 

 :وخة تف 14/6/1441وادٗرخ يف ( فْدن

ر يف إن رشـٜ افران ل تريد تٖشٔس رشـٜ اشتيفتريٜ مًٚمهٜ ددة زمْٔالٜ نالددة، فةشالتيفت

 ٚالت مًْٜٔ، وتَقم رشـٜ افران ل  ٌٔع نشٓؿ افؼـٜ افتل اشت د تٓٚ وتؤػ ظذ شالًر 

ًٚ مَٚ الؾ نتًٚهبالٚ يف تٖشالٔس افؼالـٜ وتًالقيؼ  افًٓؿ ادىروح فًِّة، افراؽٌغ يف رشاةف مٌٌِ

افران الل  نشّٓٓٚ، ويْص افْيٚم الشٚيس فِؼـٜ ظذ ذفؽ، ـت يْص ظالذ نن إدارة رشـالٜ

تتقفٔٚن إدارة تِؽ افؼـٜ ادًت د ٜ فَٚ، ننر مَىق   ٚ ٝ مالع  -ختتٚره هل- مع ضرف هخر

 ًٌٕٜ نددة مـ نر ٚح هذه افؼـٜ، ؾٓؾ ذفؽ نٚةز؟

ًٚ مـ نالقاز ذفالؽ ؾال٘ن رشـالٚت ادًالٚمهٜ  ًٚ رشظٔ و ًد افتداول يف ادقوق  ا تر االٔئٜ مًٕٚ

دخؾ ؾٔالف تالالنالر مالـ اجلالٚةز نن  ال د الٚ مـ مدير، ويًت ؼ ننرًا ظذ ؿٔٚمف  ٚإلدارة، ـالت نن

ًٜ حلالرص اإلدارة ظالذ مزيالد مالـ االهالتتم  ّهالِ ٜ افؼالـٜ، ونن  ًٌٕٜ نددة مـ افر ح تَقيال

ًٚ مالـ نن يوالٔػ ادٗشًالقن  حتديد افًٌْٜ ـٚف  فٍْل اجلٓٚفٜ ظـ النر، ـت نن االٔئٜ ا تر مًٕٚ

 .ؿدرًا ظذ شًر افًٓؿ ادىروح فةصساك مَٚ ؾ نتًٚهبؿ ادذـقرة

 .و  ٌف نعًغ وظذ هففو ٚهلل افتقؾٔؼ، و ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ نّد 

 ،عبــداب بــّ ًِيــع  ،ًصــطفا اهسرقــاء ،صــاا احصــني ،عبــداب بــّ عكيــى  :املٛقعــٕٛ

 .عبداب اهبصاَ
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 هـ20/1/1412:  التاريخ                                      ( 101)قرار اهليئة رقم          

 

 بٝع ٚغسا٤ َعدٕ ايبالتني : املٛضٛع

 ال تٓطبل عًٝ٘ أحهاّ ايرٖب ٚايفض١
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ افًتٗال ادَتدم متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـ

افؼـٜ ظـ ادًدن ادًّك بٚفٌالتغ، وهؾ يِحؼ حُّف بٚفذهٛ وافٍوٜ؟ أم يِحؼ بٚدًتٚدن 

 األخرى؟

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ فًِٗال ادذـقر طٓر هلٚ مٚ يع

شتره  وإن-مًدن افٌالتغ هق ٕقع مـ ادًٚدن افامّْٜٔ وال يِحؼ حُّف بٚفذهٛ وافٍوتٜ 

ؾتال ينتسط ؾٔتف افثَتٚبض ذم اِتس افًَتد، وعتقز بًٔتف  ،-بًض افْتٚس بٚفتذهٛ األبتٔض 

وظتذ . وظذ افًّقم تْىٌؼ ظذ افٌالتغ أحُٚم ادًٚدن ؽر افذهٛ وافٍوٜ ،بٚفَْقد إػ أجؾ

افؼـٜ إذا أرادت افثًٚمؾ هبذا ادًدن أال تنسي ؽر مقجقد إال بىريؼ بٔع افًِؿ وذائىف، 

 .تِثزم بٌَض وحٔٚزة مٚ تنسيف مْف ؿٌؾ بًٔف ثٕٜٚٔوأن 

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ. وبٚهلل افثقؾٔؼ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ20/1/1412:  التاريخ                                 ( 102)قرار اهليئة رقم         

 

 جٛاش غسا٤ طا٥س٠ زناب : املٛضٛع

 ثِ حتًٜٛٗا إىل طا٥س٠ غخٔ ٚإعاد٠ تأجريٖا ع٢ً ْفظ ايبا٥ع 

 ثِ بٝعٗا عًٝ٘ بٛعد ًَصّ

  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ  اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ

 :افؼـٜ وٕهف

بٌِّغ مخًغ مِٔقن دوالر متاماًل، وبًتد ( أ)تَقم ذـٜ افراجحل بؼاء ضٚئرة رـٚب مـ 

إمتٚم ظِّٜٔ افؼاء وإثَٚل مجٔع حَقق وتًٌتٚت ادُِٔتٜ تَتقم ذـتٜ افراجحتل بٚفثًٚؿتد متع 

فَْتؾ افٌوتٚئع،  تٚ ؿتد يًتثٌرق  أحد ادَٚوفغ فثحقيؾ ضٚئرة افرـٚب هتذه إػ ضتٚئرة صتحـ

 .حقايل افًٚم، وبثٍُِٜ ال تَؾ ظـ ثالثٜ ظؼ مِٔقن دوالر أمريُل

ظتذ ظَتد إعتٚر ووظتد ( أ)وبًد إمتٚم ظِّٜٔ افثحقيؾ تَقم ذـٜ افراجحل بٚفثًٚؿد متع 

دتدة مختس ( أ)مِزم بٚفؼاء، بحٔٞ تَقم ذـٜ افراجحل بثٖجر ضٚئرة افنتحـ ادتذـقرة فتت 

ًٚ، ثتؿ تًٌٔٓتٚ بًتد إثٓتٚء متدة شْقات ف َٚء أجرة شْقيٜ تًٚوي ثالثٜ ظؼ مِٔقن دوالر تَريٌت

ًٚ ( أ)اإلجٚرة فت   .بٌِّغ مخًٜ وثالثغ مِٔقن دوالر تَريٌ
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 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال تقصِٝ دٚ يع

ًٚ ظذ  ًٚ مـ ؿٔٚم ذـٜ افراجحل هبذه افًِّٜٔ إذا مل يُـ مؼوض ًٚ ذظٔ  ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

ومل تُتـ افًِّٔتٜ شتثٚرا  ،(أ)أن تًٌٔٓٚ بًد ذفؽ فتت ( أ)ذـٜ افراجحل ذم ذائٓٚ افىٚئرة مـ 

 .فثّقيؾ ربقي

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ20/1/1412:  التاريخ                                     ( 103)قرار اهليئة رقم         
 

 عدّ إجاش٠ نتاب١ أٟ صٝػ١ : املٛضٛع

 خًف ايهُبٝاي١
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامر

افؼـٜ حقل افهٌٜٔ افثل تُثٌٓٚ افؼـٜ خِػ افًْدات اإلذٕٜٔ وافٌُّٔٚالت افثل تهدرهٚ 

وتثًٚمؾ هبٚ داخؾ ادُِّٜ، وافثل تْص ظذ افرجتقع إػ نْتٜ األوراق افثرٚريتٜ، بٔتْر ظَتقد 

 .افؼـٜ تْص ظذ افرجقع إػ ادحٚـؿ افؼظٜٔ حغ اخلالف

 :ٔئٜ دٚ يعوؿد تقصِٝ اهل

يٌٌْل ظذ افؼـٜ ظدم ـثٚبٜ أي ظٌٚرة خِػ افًْد اإلذين وافٌُّٔٚفٜ، وإذا حهتؾ ٕتزاع 

 .بغ افؼـٜ وظِّٔٓٚ ؾًقف حتدد مرجًف افَقاظد افًٚمٜ ذم االخثهٚص افَوٚئل

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ. وبٚهلل افثقؾٔؼ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني، ،عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ21/1/1412:  التاريخ                                     ( 104)قرار اهليئة رقم         
 

 ( أ)جٛاش املطا١ُٖ َع جاَع١ : املٛضٛع

 يتطٜٛس عالج ايطسطإ
  

 :حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ 

 :اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ظذ افًٗال افقارد مـ افؼـٜ وٕهف

وافثتل تًّتؾ ظتذ ( ب)فًِّٚمهٜ مًٓٚ ومع مًٚمهغ آختريـ ذم ذـتٜ ( أ)دظثْٚ جٚمًٜ 

تىقير ظالج فِنضٚن، ومـ اندير بٚفذـر أن افؼـٜ ؿد تقصِٝ إػ تىقرات جٔدة ذم هتذا 

 .ادرٚل

مِٔقن دوالر، ظذ أن  35تَقم ذـٜ افراجحل بٚدًٚمهٜ ذم افٌدايٜ بٌِّغ ومـ ادَسح أن 

ًٚ مًْٔتٜ، مامتؾ  يُقن فِراجحل احلؼ بزيٚدة مًٚمهثٓٚ ذم افؼـٜ إذا متٚ حََتٝ افؼتـٜ أهتداؾ

االتٍٚق مع ذـٜ تقزيع أدويٜ ظٚدٜٔ فثًقيؼ مْثرٚت، أو تداول أشٓؿ افؼـٜ ذم افٌقرصتٜ، 

ًٚ، وإٔتف بًتد دختقل  22شتثَقم بؼتاء افًتٓؿ بَّٔتٜ ظًِر بتٖن ذـتٜ افراجحتل  دوالر تَريٌت

 65افراجحل فـ يُقن فدى افؼـٜ أيٜ ديقن تذـر وأن مًٚمهٜ ذـٜ افراجحل فـ تثرتٚوز 

 .مِٔقن دوالر أمريُل

شقف يًّح فِراجحل بؼاء أشتٓؿ إوتٚؾٜٔ بَّٔتٜ ( ب)وتنرًٔٚ فِراجحل مـ ذـٜ 

وبٚإلوتٚؾٜ إػ ذفتؽ وحثتك يوتّـ ادًتٚمهقن احلتٚفٔقن مْخٍوٜ مل يثؿ االتٍٚق ظِٔٓٚ بًتد، 

شٓؿ ادِّقـتٜ هلتٚ إػ مًتٚمهغ آختريـ ؽتر مرؽتقبغ متـ ظدم ؿٔٚم ذـٜ افراجحل بٌٔع األ

ادرّقظتتٜ احلٚفٔتتٜ، وـوتترن فؼتتـٜ افراجحتتل ظتتذ حًتتـ اإلدارة ذم افؼتتـٜ يُتتقن فتتدى 
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والر، ويِّتؽ افراجحتل د 22بًتًر ( أ)افراجحل حؼ بٔتع متٚ متُِتف متـ أشتٓؿ إػ جٚمًتٜ 

 ٚرشٜ هتذا احلتؼ ذم يٚيتٜ ـتؾ متـ افًتْٜ افامٕٚٔتٜ، وافامٚفامتٜ، وافرابًتٜ، واخلٚمًتٜ، ـتر يُتقن 

فِراجحل احلؼ بٌٔع األشٓؿ إػ أي مًثامّر ذم افًقق إذا مٚ مل تَؿ ذـٜ افراجحتل بّررشتٜ 

 (.أ)حَٓٚ بٚفٌٔع نٚمًٜ 

 :يع وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ

ًٚ متـ اصتساك ذـتٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ذم افؼتـٜ  ًٚ ذظٔت ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

ادذـقرة حًٛ مٚ ورد ذم افًٗال، ظذ أال تثًٚمتؾ افؼتـٜ ادتذـقرة بٚفربتٚ متٚ دامتٝ ذـتٜ 

مٌَِٜ، وذـتٜ افراجحتل ذيتؽ ؾٔٓتٚ، ؾت٘ن حتقفتٝ إػ ذـتٜ مًتٚمهٜ ظٚمتٜ ؾثِثتزم ذـتٜ 

 .حقل ادًٚمهٜ ذم افؼـٚت ادًٚمهٜ( 53)اهلٔئٜ افؼظٜٔ رؿؿ  افراجحل بَرار

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ. وبٚهلل افثقؾٔؼ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ21/1/1412:  التاريخ                                     ( 105)قرار اهليئة رقم         
 

 جٛاش اقرتاض َازنات أملا١ْٝ  :املٛضٛع

 يتجٓب تكًبات األضعاز ٚإقساض دٚالزات أَسٜه١ٝ َكابًٗا 
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

الشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ ف

 :وٕهف 9/7/1991ادٗرخ ذم ( ؾرع فْدن)ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر 

مع افًِؿ أن ذاء  -يَقم بْؽ افراجحل بؼاء ظَٚر ذم أدٕٚٔٚ وبًٔف بًد شْٜ فثحَٔؼ ربح 

بْتؽ افراجحتل  ، وفثرْٛ خمٚضر افًِّٜ يَقم-أو بٔع أي ظَٚر ذم أدٕٚٔٚ يُقن بٚدٚرك األدٚين 

بٚؿساض ادٚرك مَٚبؾ إيداع مٌِغ مـ افدوالرات فدى افٌْؽ ادَتسض مْتف، بًتد مترور ظتٚم 

وبٔع افًَٚر بربح يَقم بْؽ افراجحل بثًديد افَرض  ٚ حهِف متـ ادٚرـتٚت ٕثٔرتٜ ظِّٔتٜ 

يَتقم افراجحتل بًٌٔٓتٚ ذم  -ـتربح متـ ظِّٔتٜ بٔتع افًَتٚر  -افٌٔع، أمٚ مٚ تٌَك مـ مٚرـتٚت 

 .فًقق فثحهٔؾ دوالرات فَٚئٓٚا

ًٚ بٚدتٚرك األدتٚين وأظتٚد ٍٕتس ادٌِتغ   ؾٍل هذه احلٚفتٜ يُتقن افراجحتل ؿتد اؿتسض مٌٌِت

 .ـْثٔرٜ اشثامرريٜ بٚدٚرك األدٚين ؾحّك ًٍٕف مـ ادخٚضر افٔقمٜٔ فثذبذب افًِّٜ

ؼتتاء ؾٍتل هتذه احلٚفتٜ يَتقم افراجحتل ب -بٔتع افًَتٚر بخًتٚرة  -أمتٚ ذم حٚفتٜ اخلًتٚرة 

 .مٚرـٚت مـ افًقق فثًديد افًرز ومـ ثؿ تًديد افَرض

 :وؿد تداوفٝ اهلٔئٜ وتٖمِٝ ذم ادقوقع وإثٓٝ إػ افَرار افثٚيل
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إن ؽرض اجثْٚب هٌقط أشًٚر افَْقد ذم ادًٚمالت افثرٚريٜ بٖي أشِقب مـ األشٚفٔٛ 

ًٚ هق ؽرض مؼتوع ال متٕٚع مْتف، وإن أشتِقب افِرتقء إػ ظّ ِٔثتل اشتثَراض ادٌَقفٜ ذظ

ادٚرـٚت األدٕٜٚٔ وإؿراض دوالرات أمرئُٜ بدون ؾقائد ربقيٜ ذم ـِثٚ افًِّٔثغ هق أشِقب 

وضريؼ فًّؾ مؼوع وهق اجثْٚب خمٚضر هٌقط شًر ادٚرـٚت بغ ذاء افًَٚر وبًٔف: ـل ال 

ه، فذا يٌثِع هٌقط افًًر بًٌٛ افثوخؿ افَْدي افربح افذي شربحف افثٚجر مـ بٔع مٚ اصسا

ًٚ مـ افثرٚء ذـٜ افراجحل إػ هذا افىريؼ حلريتٜ ًٍٕتٓٚ متـ  ًٚ ذظٔ مل تر اهلٔئٜ افؼظٜٔ مًٕٚ

 .خىر افثوخؿ افَْدي ظذ دمٚرهتٚ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ. وبٚهلل افثقؾٔؼ

 

 بو مهيع،، عبداهلل مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ22/4/1412: التاريخ                                      ( 106)قرار اهليئة رقم         
 

 اتفاق١ٝ ايطخب ع٢ً املهػٛف: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

حتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ صتتٌٜٔ اتٍٚؿٔتتٜ ؾَتتد اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراج

 .(أ)افًحٛ ظذ ادُنقف بغ ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر وبْؽ 

( أ)وبثٖمؾ اهلٔئٜ فالتٍٚؿٜٔ ادذـقرة وجدت أيٚ تَقم ظذ أشس مثٌٚدفٜ بغ افؼـٜ وبْؽ 

ذه بحٔتتٞ ال يتتدؾع أي متتْٓر فمختتر ؾٚئتتدة ربقيتتٜ ظتتذ افًتتحٛ ظتتذ ادُنتتقف بّقجتتٛ هتت

ًٚ مـ هذه االتٍٚؿٜٔ ًٚ ذظٔ  .االتٍٚؿٜٔ، فذا ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ22/4/1412: التاريخ                                      ( 107)قرار اهليئة رقم               
 

 تأجري جص٤ أٚ نٌ عكاز ممًٛى يًػسن١: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

حقل جقاز تٖجر جزء أو ـؾ ظَٚر  ِقك فؼـٜ افراجحل فٌْؽ، أو ذـٜ تٖمغ، أو  افؼـٜ

مـ مًرووف مـ  -وفق صٌرًا   -شقق مرـزي، مع افًِؿ بٖن افًقق ادرـزي شُٔقن جزءًا 

 .افًِع هق اخلّقر

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

هٚ ؾ٘ن األصؾ أال تٗجر هتذه افًَتٚرات إال ؾتٔر إذا ـٚن فِؼـٜ ظَٚرات ترؽٛ ذم تٖجر

ًٚ، ؾال عتقز تٖجرهتٚ فثثختذ فًّتؾ حمترم ـٌْتؽ ربتقي أو مختٚرة أو متٚ صتٚهبٓٚ متـ  يٌٚح ذظ

ًٚ فٌٔع اّقظٜ مـ األصتْٚف ؿتد يتدخؾ ؾٔٓتٚ  ًٚ مرـزي  -ادحرمٚت، أمٚ إذا أجرت افؼـٜ شقؿ

 ًٚ ًٚ مـ ذفؽ: أليٚ ؽر مَهتقدة بٚفتذات بٔع بًض افًِع ادحرمٜ ؾ٘ن اهلٔئٜ ال ترى مٚ -تًٌ ًٕ

 .ذم ظَد اإلعٚر

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ22/4/1412: التاريخ                                      ( 108)قرار اهليئة رقم               
 

 حٍٛ غسا٤ أصٍٛ َٚعدات َؤجس٠: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد ٕيرت اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

إػ افٌتر، ( أ)مًدات وأصقل متٗجرة متـ ؿٌتؾ ( أ)ؼـٜ مـ افؼـٜ ظـ مدى جقاز ذاء اف

 .ذم ظَقد اإلعٚر هلذه ادًدات واألصقل( أ)ظذ أن حتؾ افؼـٜ حمؾ 

وبْير اهلٔئٜ ذم افسمجٜ افًربٜٔ دٚ ؿدم إفٔٓٚ مـ إعٚر ظَتقد ادًتدات واألصتقل ادتذـقرة، 

ًٚ ال ترى اتٍٚؿٓٚ مع األ حُٚم افؼظٜٔ، وهذا متٕٚع ذم الحيٝ أن هذه افًَقد توّْٝ ذوض

 .رأي اهلٔئٜ مـ جقاز ذاء افؼـٜ فًِّدات واألصقل ادحِّٜ هبذه افًَقد

أمٚ ذم حٚفٜ ـقن ادًدات واألصقل ادحِّتٜ بًَتقد إعتٚر صتحٔحٜ، ومقاؾَتٜ ف حُتٚم 

ًٚ متـ ذاء افؼتـٜ دامتؾ هتذه ادًتدات  -مـ حٔٞ انِّتٜ  -افؼظٜٔ ؾ٘ن اهلٔئٜ ال ترى  مًٕٚت

صقل إذا ـٕٚٝ حمِّتٜ بًَتقد إعتٚر صتحٔحٜ ويستتٛ ظتذ ذاء افؼتـٜ هلتذه ادًتدات واأل

واألصقل حِقهلٚ حمؾ افٌٚئع ؾٔر ختقفتف هتذه افًَتقد فٌِتٚئع متـ حَتقق ومتٚ توتع ظِٔتف متـ 

 .افثزامٚت

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                        ( 110)قرار اهليئة رقم         
 

 بٝع عُالت أجٓب١ٝ ع٢ً عُال٤ : املٛضٛع

 بأقٌ َٔ ضعسٖا تػجٝعًا هلِ
  

 :ٌْٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٕ

ؾَد ٕيرت اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ذم افًتٗال افتقارد متـ 

افؼـٜ ظـ جقاز بًٔٓٚ ظّالت أجٌْٔتٜ فتًٌض ظّالئٓتٚ بٖؿتؾ متـ شتًرهٚ افًتٚئد ذم شتقق 

ًٚ هلؿ ظذ افثًٚمؾ مع افؼـٜ  .افًّالت تنرًٔ

 :قصِٝ دٚ يعوبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر ت

تالحتتظ اهلٔئتتٜ أن هتتذا األشتتِقب تِرتتٖ إفٔتتف بًتتض افٌْتتقك افربقيتتٜ متتع ظّالئٓتتٚ افتتذيـ 

يثقرظقن ظـ أخذ ؾقائد ظذ ودائًٓؿ افربقيٜ فدهيٚ، وذفتؽ فثًقيوتٓؿ ظتـ افٍقائتد افربقيتٜ 

 .افثل ترـقهٚ فثِؽ افٌْقك وتقرظقا ظـ ؿٌوٓٚ، وإلؽرائٓؿ بٚشثّرار إيداظٚهتؿ فدهيٚ

ًٚ ألـؾ افربٚ حتتٝ شتثٚر افٌٔتع فِّتقدظغ ظّتالٍت بٖؿتؾ متـ وبر أن ه ذا افىريؼ يٍثح بٚب

شًرهٚ، أي إٔتف يُتقن ذريًتٜ إػ ادرابتٚة بىريتؼ آختر، وينترع ظتذ زيتٚدة إيتداظٚت هتٗالء 

افًّتتالء فتتدى افٌْتتقك افربقيتتٜ، فتتذفؽ ال تتترى اهلٔئتتٜ أن تًتتِؽ ذـتتٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ 

 .فالشثامرر هذا األشِقب ادريٛ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ. وبٚهلل افثقؾٔؼ
 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                         (111)قرار اهليئة رقم         
 

 غسا٤ َعدٕ ٚتصٓٝع٘ ثِ بٝع٘: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ افًٗال افتقارد إفٔٓتٚ 

 :وافذي تًثٍن ؾٔف ظـ جقاز افدخقل ذم افًِّٜٔ افثٚفٜٔ( مُثٛ فْدن)مـ افؼـٜ 

ـٜ افراجحل بؼاء ـّٜٔ مـ خٚم مًتدن افْحتٚس متـ ادهتدر َٕتدًا بًتًر تَقم ذ -1

 .(أ)دوالر فِىـ ـّامٚل، ويُقن افدؾع ظْد تًِٔؿ اخلٚم مـ مقؿع ذـٜ  111

فثهٍٜٔ اخلٚم وحتقيِف إػ  (أ)ذـٜ ذم ٍٕس افٔقم تَقم ذـٜ افراجحل بٚفثًٚؿد مع  -2

ضـ ـّامتٚل،  111افْٓٚئٜٔ فًِّدن ٕحٚس حًٛ ادقاصٍٚت افًٚدٜٔ فًِّدن وتُقن افُّٜٔ 

ًٚ  181ويًِؿ بًد  ذم خمٚزن مًتسف هبتٚ ذم افًتقيد ذم مَٚبتؾ  - 11/6/1992أي ذم  -يقم

 .دوالر فِىـ ظـ تهٍٔثف، تدؾع ظْد اشثالم ذـٜ افراجحل فًِّدن ادهٍك 51

تدخؾ ذـٜ افراجحل ذم مقاظدة فِدخقل ذم ظِّٜٔ مَٚيوٜ مع  11/1/1992ذم  -3

 111تَتقم بّقجٌٓتٚ ذـتٜ افراجحتل بٌّٚدفتٜ  ،....ذـٜ دمٚريٜ  ِقـٜ فت وهل (ب)ذـٜ 

ضـ خمزن ذم خمٚزن مٌَقفٜ مـ بقرصٜ فْدن فًِّٚدن ظتذ  111ضـ ٕحٚس خمزن بٚفًقيد مع 

 .11/6/199أن تثؿ هذه ادٌٚدفٜ بثٚريخ 

ضتتـ متتـ افْحتتٚس ذم  111أيوتتٚ تَتتقم ذـتتٜ افراجحتتل بٌٔتتع  11/1/1992ذم  -4

دوالر فِىـ ـّامٚل، وذفؽ ظـ ضريؼ  1151بًًر  11/6/1992ًِٔؿ ذم بقرصٜ فْدن فِث

، فُقيتتٚ دالالً مٌَتتقالً فتتدى بقرصتتٜ فْتتدن، حٔتتٞ ال يُّتتـ فؼتتـٜ افراجحتتل (ب)ذـتتٜ 

 .افثًٚمؾ مٌٚذة مع افٌقرصٜ
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ضـ ٕحتٚس خمتزن  111بثًِٔؿ ذـٜ افراجحل  (أ)تَقم ذـٜ  11/1/1992ذم  -5

دوالر فِىتـ، ثتؿ تَتقم ذـتٜ افراجحتل  51ٚ مٌِتغ بٚفًقيد مَٚبؾ دؾع ذـتٜ افراجحتل هلت

 .حًٛ ادقاظدة افَٚئّٜ بْٔٓر (ب)بَّٚيوٜ ادًدن مع ذـٜ 

وبٚخلثٚم تَقم ذـٜ افراجحل بثًِٔؿ بقرصٜ فْدن فًِّٚدن ادًدن ادخزن ذم خمٚزن  -6

 .ىـدوالر فِ 1151مٌَقفٜ فٌقرصٜ فْدن تٍْٔذا فًِّٜٔ افٌٔع مَٚبؾ اشثالم ؿّٜٔ افٌٔع وهل 

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم تٍٚصٔؾ هذه افًِّٜٔ رأت إٔف ال مٕٚع مـ أن تَقم هبٚ ذـٜ افراجحل 

ظذ أن يُقن افًَد افذي تٌٔع بف ذـٜ افراجحتل افْحتٚس ذم بقرصتٜ فْتدن بقاشتىٜ ذـتٜ 

 .ظَد اشثهْٚع (ب)

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                        ( 112)قرار اهليئة رقم               
 

 جٛاش حتٌٜٛ املًه١ٝ باضِ ايعٌُٝ املطتأجس : املٛضٛع

 ١َع زٖٔ ايعني املؤجس٠ يًػسن
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ افًٗال افتقارد إفٔٓتٚ 

 :وؾحقاه( مُثٛ فْدن)مـ افؼـٜ 

وجدٕٚ إٔف ذم بًض األحٔٚن يرؽٛ افًّٔؾ ذم اشثئرٚر ظتغ مًْٔتٜ، وفُْتف يرؽتٛ بتٖن "

ؿ حتقيؾ ادُِٜٔ إػ اشّف مع رهْٓٚ فْٚ، دٚ ذم ذفؽ مـ ؾقائد رضئٌٜ بٚفًْتٌٜ فًِّٔتؾ، ؾٓتؾ يث

 ؟"عقز بًد ذائْٚ فًِّدات وبًد تٖجرهٚ أن حتقل ادُِٜٔ إػ ادًثٖجر مع رهْٓٚ فْٚ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ًٚ ٕحق افَٕٚقن ذم افٌِد افذي تتثؿ  إذا ـٕٚٝ هذه افىريَٜ افثل تًروٓٚ افؼـٜ ال تًثز ؽن

ًٚ واشثٍٚدة مـ ثٌرة مـ ثٌرات افَٕٚقن، ؾ٘ن اهلٔئتٜ ال تترى  ًٚ ؿٕٚقٕٔ ؾٔف افًِّٜٔ وإٕر تًثز خمرج

ًٚ مـ   .فدخقل ذم هذه افًِّٜٔامًٕٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، و عقيلعبداهلل ب: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                         ( 113)قرار اهليئة رقم              
 

 (أ)إجاش٠ اتفاق١ٝ ٚعكد غسا٤ يبعض ٚحدات : املٛضٛع

 ٚعكد إجياز َكسٕٚ بٛعد بايتًُٝو
  

 :آفف وصحٌف، وبًدظذ هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد و احلّد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ إّٔقذج اتٍٚؿٜٔ ذاء 

ـر اضًِٝ ظذ  ،(ب)فًٌض وحدات ؿريٜ اخلِٟٔ ادزمع إبرامف بغ ذـٜ افراجحل و ذـٜ 

وذـتتٜ افراجحتتل، ( ب)ادزمتتع ظَتتده بتتغ ذـتتٜ ( أ)إّٔتتقذج ظَتتد بٔتتع إلحتتدى وحتتدات 

وـذفؽ اضًِٝ اهلٔئٜ ظذ إّٔقذج ظَد اإلعٚر ادَرون بقظد بٚفٌٔع ادزمتع إبرامتف بتغ ذـتٜ 

 .افراجحل وظّالئٓٚ

وبًد دراشثٓٚ وإجراء بًض افثًديالت ظِٔٓٚ مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ متٝ إجٚزهتٚ بٚفهٔغ ادراؾَٜ 

 .هلذا افَرار

 .آفف وصحٌف أمجًغظذ ذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد ووبٚهلل افثقؾٔؼ، وص

  

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                         ( 114)قرار اهليئة رقم              
 

 َطا١ُٖ املطتأجس يف ايسبح ٚاخلطاز٠ جٛاش  :املٛضٛع

 عٓد بٝع ايعني املأجٛز٠
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وؾحقاه

ًٚرة افْٚدمٜ ظـ بٔع ادًدات بًتد يٚيتٜ ظَتد هؾ يُّـ أن يًٚهؿ ادًثٖجر بٚفربح واخل"

يَسح افًّٔؾ ظذ ذـٜ افراجحل تٖجره مًتدات مًْٔتٜ دتدة ثالثتٜ شتْقات : اإلعٚر؟ مامٚل

متـ % 51وفثنرٔع ذـٜ افراجحل ظذ ذاء ادًتدات يًترض ظِٔٓتٚ افًّٔتؾ أن يًتٚهؿ بتت

ك آخر إذا ـتٚن شتًر افٌٔتع ـ بٔع ادًدات بًد ثالث شْقات، بًّْظاخلًٚرة أو افربح افْٚتٟ 

متـ هتذه اخلًتٚرة % 51أؿؾ مـ تٍُِٜ ادًدات بًرالت ذـٜ افراجحتل شتٚهؿ افًّٔتؾ بتت

 ."وٍٕس افقء بٚفًٌْٜ فِربح

 :وبثداول افرأي رأت اهلٔئٜ أن هذا افًٗال يًثِزم افٌحٞ ذم َٕىثغ أشٚشٔثغ

يٝ جديتدة، ثتؿ بًٔتٝ مٚ مَٔٚس افربح واخلًٚرة ذم ؿّٜٔ هذه ادًدات وؿد اصس: األوػ

 ؟ث شْقاتمًثًِّٜ بًد ثال

مٚ ؿّٜٔ هذا افًرض مـ افًّٔتؾ افتذي شًٔتثٖجر ادًتدات بٖٕتف يثحّتؾ ٕهتػ : وافامٕٜٚٔ

اخلًٚرة إذا بًٔٝ ادًدات بًد ثالث شْقات بخًٚرة، ويًتثحؼ ٕهتػ افتربح إذا ربحتٝ؟ 

ظالؿٜ فتف بُِّٔتٜ  وظذ أي أشٚس يثخرج ذفؽ إذا ذط ذم ظَد اإلجٚرة، مع أن ادًثٖجر ال

 افًغ ادٖجقرة، وال ربحٓٚ أو خًٚرهتٚ إذا بًٔٝ؟
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ًٚ مـ مُثٛ ؾرع افراجحل ذم فْتدن مَتدم هتذا افًتٗال ظتـ  وؿد اشثقوحٝ اهلٔئٜ هٚتٍٔ

افَْىٜ األوػ ؾٖجٚب بٖن مَٔٚس افربح واخلًٚرة يثٌع ؿقاظد مًروؾٜ هل أن يىرح متـ ؿّٔتٜ 

اشثًرل، ؾ٘ذا بًٔٝ بًد االشثًرل بر يًتٚدل افٌتٚؿل  ادًدات انديدة ًٌٕٜ مئقيٜ ظـ ـؾ شْٜ

 .بًد ضرح هذه افًٌْٜ ظـ ـؾ شْٜ اشثًرل ؾثُقن ؿد بًٔٝ بال ربح وال خًٚرة

أمٚ افَْىٜ افامٕٜٚٔ ؾ٘ن اهلٔئٜ ترى جتقاز هتذا افؼتط ظتذ إٔتف وظتد متـ ادًتثٖجر مِتزم ذم 

ًٚ فِقاظد ديٕٜٚ وؿو ٚء إذا دخؾ ادقظتقد ذم افثتزام بْتٚء ادذهٛ ادٚفُل افذي عًؾ افقظد مِزم

 .ظذ هذا افقظد

ًٚ مـ جقاز هذه ادًٚمِٜ، ظذ أن تزود افؼتـٜ  ًٚ ذظٔ وبْٚء ظذ مٚ تَدم ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

 .اهلٔئٜ بًَقد أول ظِّٜٔ تثؿ مـ هذا افْقع دراجًثٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .وصحٌف أمجًغ وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ1/6/1412: التاريخ                                        ( 115)قرار اهليئة رقم         
 

 جٛاش دخٍٛ ايػسن١ غسٜها : املٛضٛع

 َع عٌُٝ يتٛزٜد بضاع١
  

 :ّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحل

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :وؾحقاه( مُثٛ فْدن)افؼـٜ 

مٚ احلُؿ ذم إمُٕٜٚٔ افدخقل ذم ظَتد موتٚربٜ إذا ـتٚن ادوتٚرب يِّتؽ ظَتدًا فِثقريتد "

أن يٖيت ظّٔتؾ فؼتـٜ افراجحتل ويًترض ظِّٔتٜ دمٚريتٜ فديتف، وفُتـ يَْهتف : لمامٚ ،جٚهزاً 

افثّقيؾ إلمتٚمٓٚ، حٔٞ يقجد فديف ظَد تقريد مـ مهدر وظّٔؾ راؽٛ بٚفؼاء، هؾ يُّْْٚ 

ًٚ  -مًف  افدخقل  ؟"ذم هذه افًِّٜٔ -ذيُ

ًٚ فَد ضٌِٝ اهلٔئٜ مزيتدًا متـ اإليوتٚح ؾتذـر هلتٚ صتٍٓٔٚ أن افَوتٜٔ تتثِخص ذم أن  صخهت

وفًّْف افًّٔؾ رشٝ ظِٔف مْٚؿهٜ تقريد بوتٚظٜ، وأبٌِتف رب ادْٚؿهتٜ بتذفؽ ودظتٚه إلـترل 

تَؾ ظتـ إـترل اإلجتراءات  َُ اإلجراءات ومـ بْٔٓٚ تَديؿ ورن افثٍْٔذ، ومًِقم أن افًّٔؾ إن ٕ

ؾًٔهٚدر رب ادْٚؿهٜ افورن افذي ؿدمف افًّٔؾ، أمٚ إن أـّؾ اإلجراءات ؾًٔقؿع مًف افًَد 

يُقن ظِٔف تقريد افٌوٚظٜ، إن افًّٔؾ فديف ظرض مـ مهدر افٌوٚظٜ شٚر ددة صٓريـ، ؾٍتل و

إمُٚن افًّٔؾ إذا وجد فديف افثّقيؾ افُٚذم أن يٌَتؾ افًترض ويتقرد افٌوتٚظٜ فترب ادْٚؿهتٜ، 

ًٚ أن تتقؾر فتف افثّقيتؾ افُتٚذم  وبر أن افًّٔؾ يَْهف افثّقيؾ ؾَتد تَتدم فؼتـٜ افراجحتل ضٚفٌت

 .ٌوٚظٜ ظذ أن تُقن ذيُٚ مع افًّٔؾ ذم ـٚمؾ افًِّٜٔفؼاء اف
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 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ًٚ مـ دخقل ذـٜ افراجحل ذم مامؾ  ًٚ ذظٔ إذا ـٚن األمر ـر ووح ؾ٘ن اهلٔئٜ ال ترى مًٕٚ

 ٍتٝوفٜٔ افؼتيؽ ـٚمِتٜ ؾتٔر فتق هُِتٝ أو تِٗهذه افًِّٜٔ مٚ دامٝ شثثحّؾ تًٌتٚت ومًت

وفٔٚت افثتتل تِتتزم بّقجتتٛ ظَتتد ٗافٌوتتٚظٜ ادَهتتقدة ذم هتتذه افًِّٔتتٜ وؽتتر ذفتتؽ متتـ ادًتت

ادنٚرـٜ ظذ أن تزود افؼـٜ اهلٔئٜ بًَقد أول ظِّٜٔ تثؿ مـ هذا افْقع دراجًثٓٚ مـ افْٚحٔتٜ 

 .افؼظٜٔ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، هلل بو عقيلعبدا: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ29/6/1412:  التاريخ                                     ( 116)قرار اهليئة رقم         
 

 إجاش٠ اإلجسا٤ات اخلاص١ بتعاقد ايػسن١  :املٛضٛع

 َع األجٗص٠ ايتع١ًُٝٝ يبٓا٤ املدازع
  

 :د هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ خىٚب افؼـٜ رؿتؿ 

ادرؾتؼ بتتف بٔتتٚن اإلجتراءات اخلٚصتتٜ بثًٚؿتتد افؼتـٜ متتع األجٓتتزة  977/12/91/ع/ت.م

 .افثًِّٜٔٔ فٌْٚء اددارس

ه اخلىقات مل تر مٚ يقجٛ االظساض ظِٔٓٚ مـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ، وبٚشثًراض اهلٔئٜ هلذ

وذفؽ بٚؾساض أن ظَقد افثٍْٔذ افثل شثزم بغ تِتؽ األجٓتزة وافؼتـٜ، شتقف تَتقم ظتذ 

وفٜٔ افثًٚؿتد ـٚمِتٜ، ٗأشٚس حتّؾ افؼـٜ فالفثزامٚت افًٚديٜ دامؾ هذه افًَتقد وحتِّٓتٚ مًت

ِّٜ افربح واخلًٚرة وبحٔٞ تْثٍل حََٜٔ افثّقيتؾ بحٔٞ تُقن افًِّٜٔ ذم جٕٚٛ افؼـٜ حمث

 .بٚفٍٚئدة

وفِثٖـد مـ تٍْٔذ هذا افستٔٛ يٌٌْل أن يًرض ظذ اهلٔئٜ ٕترذج افًَتقد ادزمتع تقؿًٔٓتٚ 

بغ األجٓزة افثًِّٜٔٔ وذـٜ افراجحل، وـذفؽ ٕرذج افًَتقد ادزمتع تقؿًٔٓتٚ بتغ افؼتـٜ 

 . ٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔوادَٚوفغ مـ افٌٚضـ فِثٖـد مـ شالمثٓ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ
 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ26/10/1412:  التاريخ                                    ( 117)قرار اهليئة رقم         
 

 اتفاق١ٝ َػازن١  :املٛضٛع

 (أ)بني غسن١ ايساجخٞ َٚؤضط١ 
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَتتد اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ مًتتقدة اتٍٚؿٔتتٜ 

وادُقٕتتٜ متتـ شتتٌع ظؼتتة متتٚدة، ( أ)مٗشًتتٜ  ادنتتٚرـٜ ادزمتتع إبرامٓتتٚ بتتغ ذـتتٜ افراجحتتل

جٚزهتتٚ بٚفهتٌٜٔ ادراؾَتٜ هلتذا أوبٚشثًراوٓٚ مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ أجرت ظِٔٓٚ بًض افثًتديالت و

افَرار، ظذ إٔف يَثيض افثٌْٔف إػ إٔف يٌٌْل اتٍٚق افىترؾغ ظتذ صتٌٜٔ فِسجتٔح ظْتد تًتٚوي 

ظتدم حًتؿ ذفتؽ، ـتر  األصقات ذم اِس اإلدارة، حًًر فِخالف افذي يُّـ أن يْثٟ ظتـ

يَثيض افثٌْٔف إػ أن افٍَرات افًٚذة واحلٚديٜ ظؼ ادثًَِٜ برأس مٚل افؼتـٜ وٕهتٔٛ ـتؾ 

ضرف وضريَٜ دؾًف يٌٌْل حتريرهٚ بىريَتٜ واوتحٜ ظٚدفتٜ بتغ افىترؾغ حًتٌر يًتثَر ظِٔتف 

راجًثٓتٚ متـ االتٍٚق حقل رأس مٚل افؼـٜ، ظذ أن تزود اهلٔئٜ بٚفهٌٜٔ افْٓٚئٜٔ فالتٍٚؿٔتٜ د

 .افْٚحٜٔ افؼظٜٔ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ22/10/1412:  التاريخ                                    ( 118)قرار اهليئة رقم               
 

 غسا٤ غسن١ ْفط  :املٛضٛع

 ىل عٌُٝ باألجٌإَٚعدات ثِ بٝعٗا 
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف مٚ يع

حتد افًّتالء أن تَتقم ذـتٜ افراجحتل بثٖشتٔس ذـتٜ يًترض ظتذ ذـتٜ افراجحتل أ

تنسي اّقظٜ مـ آبٚر افٍْط وادًدات بٌِّغ حقايل شثٜ ظؼ مِٔقن دوالر ويوخ فِؼتـٜ 

أيوٚ شٔقفٜ َٕديٜ حقايل تًًٜ ماليغ دوالر، وبًد ذفؽ يَقم افًّٔؾ بؼاء هذه افؼـٜ مـ 

ن افًّٔتؾ بحٚجتٜ فِؼتـٜ بٚفنتُؾ ذـٜ افراجحل بٚألجؾ بٌِّغ يثٍؼ ظِٔف، وافٍُرة هل أ

ادذـقر المثالـٓٚ األصتقل وافًتٔقفٜ افالزمتٜ فثىتقير هتذه األصتقل، ؾٓتؾ عتقز مامتؾ هتذا 

 افثًٚؿد؟

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

هذه افهقرة مـ ٕتقع ادرابحتٚت افثتل ضٌِتٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ متـ افؼتـٜ اخلتروج مْٓتٚ 

 .ؽوافثزمٝ افؼـٜ بذف

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ27/10/1412:  التاريخ                                    ( 119)قرار اهليئة رقم               
 

 ايعٌُٝ تكدِٜ تأَني ْكدٟ َٔ  :املٛضٛع

 حلطٔ اضتعُاٍ ايعكاز املباع
   

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

متـ وتّـ افؼتوط افثتل : اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ظذ افًٗال افقارد مـ افؼتـٜ وٕهتف

يىٌِٓٚ ؿًؿ افًَٚر مـ ظّالئف ظْد بٔتع افًَتٚر ظِتٔٓؿ بٚفثًَتٔط تَتديؿ تتٖمغ َٕتدي حلًتـ 

اشثخدام افًَٚر ادٌٚع، ومزر ذفؽ أن افؼـٜ ال تَقم بَْؾ مُِٔتٜ افًَتٚر ذم بًتض احلتٚالت 

إال بًد ؿٔٚم افًّٔؾ بًداد ـٚمؾ ؿّٜٔ األؿًٚط، مع أن افًّٔؾ يًتثخدم افًَتٚر ختالل ؿٔٚمتف 

بثًديد األؿًٚط ادىِقبٜ، وحٔٞ أن هْٚك احثرالً ؿٚئًر أن يثقؿػ افًّٔؾ ظـ افًداد ختالل 

افثًديد ادثٍؼ ظِٔٓٚ وأن يزتء اشتثخدام افًَتٚر هلتذا ضِتٛ مْتف افثتٖمغ ادتذـقر، ؾِتق  ؾسة

حدث أن تقؿػ ظـ افًداد واوىرت افؼـٜ إػ بٔع افًَٚر فثًديد بَٜٔ األؿًٚط ؾ٘يٚ تَقم 

ب٘صالح مٚ حيثٚج إصالحف وتٍْؼ ظتذ ذفتؽ متـ مٌِتغ افثتٖمغ ادتذـقر أظتاله، ومتٚ زاد ظتـ 

افًّٔؾ، وذم حٚفٜ وؾٚء افًّٔؾ برّٔع األؿًٚط ؾ٘ن مٌِغ افثٖمغ يرد ظِٔتف ؾتر احلٚجٜ يرد إػ 

 .مدى صحٜ اصساط هذا افؼط

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ال ترى اهلٔئٜ حٚجٜ الصساط دؾع افثٖمغ ادذـقر ألن افؼـٜ ؿد بٚظٝ افًغ ظذ افًّٔؾ 

ظتٜ ومل يتػ بٚألؿًتٚط وبٚظتٝ افؼتـٜ افًتغ ؾت٘ن َٕتص ؿّٔتٜ افًتغ وفق أشٚء إػ افًغ ادٌٚ

 .شٔثحِّٓٚ افًّٔؾ ال افؼـٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام احلصني، صاحل، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ27/10/1412:  التاريخ                                    ( 120)قرار اهليئة رقم         
 

 عالٕ بايصخف إٚضع اضِ ايػسن١ يف : املٛضٛع

 َع ٚناالت بٝع ايطٝازات بايتكطٝط
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ٕف بْٚء ظتذ رؽٌتٜ بًتض اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ظذ اخلىٚب افقارد مـ افؼـٜ ادثوّـ أ

وـٚالت بٔع افًٔٚرات بٚإلظالن ظتـ بٔتع شتٔٚراهتٚ ذم افهتحػ وادرتالت وؽرهتٚ ويُتقن 

 :اإلظالن ـٚفثٚيل

..... .بٚفثًٚون مع ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظـ بٔع شٔٚرات... .تًِـ وـٚفٜ"

الٕٔتتٜ اخلٚصتتٜ بؼتتـٜ وتَتتقم وـٚفتتٜ بٔتتع افًتتٔٚرات بثقزيتتع األوراق وادتتقاد اإلظ "بٚفثًَتتٔط

افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ذم مًٚروٓٚ، وفُْٓٚ ال تَقم بًِّٜٔ افٌٔع، بؾ تقجف مـ يرؽتٛ 

ذم ذاء تِتتؽ افًتتٔٚرات بٚفثًَتتٔط أن يتتذهٛ إػ ذـتتٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ، وتَتتقم ذـتتٜ 

افؼتوط  افراجحل بًٌٔف افًٔٚرة ادىِقبٜ، ظِر بٖن إدارة مثٚجرة افًتٔٚرات بٚفؼتـٜ تًتثقذم

 .افؼظٜٔ افالزمٜ فٌِٔع

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم مٚ ذـر تقصِٝ دٚ يع

ًٚ مـ ؿٔٚم وـٚالت بٔع افًٔٚرات بْؼت اإلظتالن ادتذـقر، ـتر ال  ًٚ ذظٔ ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

ًٚ مـ تقزيتع وـتٚالت افًتٔٚرات فِّتقاد اإلظالٕٔتٜ ادتذـقرة متٚ دامتٝ ذـتٜ  ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

 .ي شٔٚرة إال بًد متُِٓٚ وحٔٚزهتٚ احلٔٚزة افؼظٜٔ ادًثزةأًدم بٔع افراجحل مِثزمٜ ب

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ30/10/1412: التاريخ                                      ( 122)قرار اهليئة رقم              
 

 إداز٠ ذلفظ١ أضِٗ: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ متٚ تَتقم بتف افؼتـٜ متـ 

 .ذيـ يرؽٌقن ذم ذفؽإدارة دحٍيٜ األشٓؿ فهٚفح ظّالئٓٚ اف

وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افّْقذجغ ادَدمغ مـ افؼـٜ تٌغ هلٚ أن هذه ادًٚمِٜ خمرجٜ ظتذ بتٚب 

افقـٚفٜ، حٔٞ تَقم افؼـٜ بذفؽ وـٚفٜ ظـ ظّالئٓٚ، وفِؼتـٜ أن تٖختذ ظتذ هتذه افقـٚفتٜ 

هبتذه  أجرا إن صٚءت، وؿد تتؿ إجتٚزة افّْتقذجغ افِتذيـ شثًتثخدمٓر افؼتـٜ ظْتد ؿٔٚمٓتٚ

افًِّٜٔ وذفؽ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار، ظذ إٔف يٌٌْل افثٌْٔف هْٚ أن ٕتقع أشتٓؿ افؼتـٚت 

رؿتؿ )افثل عقز فِؼـٜ أن تثقـؾ ظـ ظّالئٓٚ حمُقم بَرار اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ هبتذا اخلهتقص 

، بحٔٞ ال تُقن أشًٓر فؼـٚت ٕنٚضٓٚ حمرم، ـٖشٓؿ افٌْقك افربقيتٜ، أو ذـتٚت بٔتع (53

 . اخلّقر واخلْزير، وٕحقهٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .عبداهلل بو مهيع صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ30/10/1412: التاريخ                                     ( 123)قرار اهليئة رقم               
 

 ايتصاّ ايعٌُٝ يًػسن١ بدٜٔ أخٝ٘: عاملٛضٛ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بًتض  ؿٚم أحتد ظّتالء إدارة مثتٚجرة افًتٔٚرات بؼتاء شتٔٚرة بٚفثًَتٔط، وؿتٚم بثًتديد

األؿًتٚط، ومتٚ زال هْتٚك ظتتدد ـٌتر متـ األؿًتٚط مل يًتتثحؼ بًتد، وٕيترًا فيتروف افًّٔتتؾ 

اخلٚصٜ ؾَد ضِٛ َٕؾ بَٜٔ مديقٕٔثف إػ ذمٜ أخٔف، وؿد أبدى أختق افًّٔتؾ ـٚمتؾ االشتثًداد 

فالفثزام بثًديد بَٜٔ األؿًٚط وافثقؿٔع ظذ مًتثْدات إذٕٔتٜ ظتذ األؿًتٚط ادثٌَٔتٜ وافثقؿٔتع 

شتْدات أخترى تٍٔتتد بّخٚفهتٜ افًّٔتؾ األصتع وإثَتتٚل ـٚمتؾ ادديقٕٔتٜ إػ ذمثتتف، ظتذ أي 

ًٚ مع افًّٔؾ وٕزوال ظْد رؽٌثف ؾَد رؽٌٝ اإلدارة ادًْٜٔ حتَٔؼ تِؽ افرؽٌٜ فًِّٔؾ  .وتًٚوٕ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم ذفؽ تقصِٝ دٚ يع

ًٚ مـ افثزام األخ فِؼـٜ بديـ أخٔف  ًٚ ذظٔ  .ومقاؾَٜ افؼـٜ ظذ ذفؽال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ30/10/1412: التاريخ                                     ( 124)قرار اهليئة رقم               
 

 عدّ جٛاش صسف فٛا٥د حطابات املساضًني: املٛضٛع

 ع٢ً غري ايفكسا٤ ٚجٗات اخلري اإلضال١َٝ
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 :افؼـٜ وٕهف

نٓٚت افرشّٜٔ وؽر افرشّٜٔ ضٚفٌٜ أن تَدم هلتٚ افؼتـٜ بًتض افثزظتٚت تثَدم بًض ا

افًْٔٔتتٜ، ـثنتتٔٔد بًتتض ادٌتتٚين افهتتٌرة، أو تٖثٔامٓتتٚ، أو دمٓٔزهتتٚ بتتًٌض األدوات ادُثٌٔتتٜ، 

 .وـذفؽ إٕنٚء بًض احلدائؼ افًٚمٜ، أو بْٚء بًض ادرًرت انرفٜٔ، وؽر ذفؽ

فدهيٚ بًض األمقال مـ ؾقائد حًٚبٚت افؼتـٜ  وحٔٞ إٕف ال خيٍٚـؿ بٖن افؼـٜ يثرّع

ادٍثقحٜ فدى افٌْقك افدوفٜٔ، ظًِر أن هذه احلًٚبٚت فًٔٝ اشثامرريٜ، وفُْٓٚ حًٚبٚت فدى 

 .افٌْقك ادراشِٜ افثل متامؾ افؼـٜ ذم اخلٚرج فثًٔر إٕرٚز أظرهلٚ

 :ِٝ دٚ يعافذي تقص( 124)وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم موّقن اخلىٚب أصدرت ؿرارهٚ رؿؿ 

ال عقز أن تكف األمقال افثل حتهؾ ظِٔٓٚ افؼـٜ مـ ؾقائد حًتٚبٚت ادراشتِغ ومتٚ 

صٚهبٓٚ ألي ؽرض ؽر ؾَراء ادًِّغ وجٓٚت اخلر اإلشالمٜٔ، وـذفؽ ال عقز سف هذه 

 .افٍقائد ظذ رء يًقد بٚفٍْع ادٚدي أو ادًْقي ظذ افؼـٜ، أو مٚ يقؾر ظِٔٓٚ ٍَٕٜ مٚ

 .هلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚ 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ30/10/1412: التاريخ                                     ( 125)قرار اهليئة رقم               
 

 غسا٤ ايبضا٥ع ايتعاٌَ يف : املٛضٛع

 ٍ بٛزص١ يٓدَٕٔ خال
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بْٚء ظذ تقجٔٓتٚت اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ ؾت٘ن ذـتٜ افراجحتل تَتقم بثحقيتؾ اشتثامرراهتٚ متـ 

َٜ فِخروج مْٓتٚ إػ صتٔغ اشتثامرريٜ أـامتر دؿتٜ وشتالمٜ متـ  ادرابحٜ افثل ُٜ افؼـ وجٓٝ اهلٔئ

افْٚحٜٔ افؼظٜٔ، ومـ ذفؽ ظِّٔٚت ادثٚجرة ادٌٚذة بٚفٌوتٚئع افثتل تَتقم هبتٚ إدارة اخلزيْتٜ 

بٚفريٚض ظـ ضريؼ بقرصٜ افٌوٚئع وادًٚدن ذم فْدن، وبقاشىٜ أحد افقشتىٚء ادًتسف هبتؿ 

أن افٌوٚئع مقجقدة ذم مًثقدظٚت تًسف وتؼف ظِٔٓٚ افٌقرصٜ، وهتل ذم افٌقرصٜ، ظًِر 

ًٚ مٚ  ظِّٔٚت تدخؾ ؾٔٓٚ افؼـٜ بؼاء بوٚئع دون ضِٛ مًٌؼ مـ ظّٔؾ، واالحثٍٚظ هبٚ زمْ

، -بغ يقمغ إػ ظدة أشٚبٔع حًٛ شٔٚشٜ ادثٚجرة ذم حتَٔؼ ربح أو حد مًغ مـ اخلًٚرة  -

ًٚ يتثؿ وهلذا ؾٓل ظِّٔٚت ؾٔٓٚ خمٚضرة حم ًٚ ختن، وأحٕٔٚت ًٚ تربح ؾٔٓٚ افؼـٜ، وأحٕٔٚ ًقبٜ أحٕٔٚ

 .اخلروج مـ افًِّٜٔ بثٍُِثٓٚ، وؾٔر يع وصػ إلحدى افًِّٔٚت

مامٚل فًِّٜٔ تثؿ خالل ثالثٜ أيٚم ومًيؿ افًِّٔٚت ظذ هذا ادًدل وؿد تىتقل ادتدة ظتـ 

 :ثالثٜ أيٚم

، ويتثؿ افثًٚؿتد ذم -ظذ شٌٔؾ ادامٚل  أدقٕٔقم -تَقم ذـٜ افراجحل بؼاء بوٚظٜ مًْٜٔ 

افٔقم األول ظذ ذاء ـّٜٔ حمددة بّقاصٍٚت مًِقمٜ، وبامّـ مًِقم، وذم افٔتقم افثتٚيل فٔتقم 
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افثًٚؿد يثؿ اشثالم ؾٚتقرة افٌٔع وبٔٚن وٕرذج مـ صٓٚدات ادخزون افثل بّقجٌٓتٚ يتثؿ متِتؽ 

َقم ظِٔٓٚ ذـٚت متِؽ وتدير هذه ادقجقد ذم خمٚزن مثخههٜ ظٚمٜ ت -أدقٕٔقم  -افٌوٚظٜ 

ادختٚزن ب٘ذاف افٌقرصٜ وهٔئٚت رؿٚبٜٔ مثخههٜ، وتهتدر صتٓٚدات ختتزيـ ظْتد ختتزيـ 

هذه افٌوٚئع، وتٍٔد متِؽ افٌوٚئع ادًْٜٔ وادقجقدة فدهيٚ حلٚمؾ هتذه افنتٓٚدات اليِتٜ إفٔتف 

 .ظـ ضريؼ افٌٔع مـ آخر صخص متُِٓٚ

ٛ ظذ ذـٜ افراجحل أجرة ختزيْٓٚ ذم هذه ادخٚزن ظـ ومْذ بٔع هذه افٌوٚئع ؾٕ٘ف حيثً

ـؾ فِٜٔ، ـر أن تٍُِٜ تٖمْٔٓٚ تَع ظذ افقشٔط فٌِٔع ظذ ذـٜ افراجحل وّـ االتٍٚق بْٔتف 

وبغ ذـٜ افراجحل، ويؤٍف مع تُٚفٔػ افٌٔع ظذ حًٚب ذـتٜ افراجحتل، وبًتد متِتؽ 

ؾ٘يٚ تٌحٞ ظـ منسيـ فُتؾ ٕتقع متـ ذـٜ افراجحل هلذه افٌوٚئع واشثالم مٚ يامٌٝ ذفؽ 

افٌوٚئع افثل تثٚجر هبٚ، حٔٞ يثؿ ظرض افٌوٚئع ظِتٔٓؿ بًتد حتديتد افُّٔتٜ وافهتٍٜ وتٌتٚع 

ظذ أؾوؾ ظرض يَدم فِؼـٜ، مـ حٔٞ افًتًر، وؾتسة األجتؾ ادْٚشتٌٜ فِؼتـٜ، ويتثؿ ذم 

ادختزون افثتل  احلٚالت افًٚديٜ ذم افٔقم افامٚفٞ، وتًِؿ افٌوٚئع ظـ ضريتؼ تًتِٔؿ صتٓٚدات

تامٌٝ مُِٜٔ حٚمِٓٚ فٌِوٚظٜ ادًْٜٔ وختقفف اشثالمٓٚ مـ ادًثقدع، وبىٔف افْرذج ادًتثخدمٜ 

 .ذم هذه افًِّٜٔ ؾْرجق اإلؾٚدة ظـ احلُؿ افؼظل هلذه افًِّٜٔ

ول ظْٓٚ وأثر مامؾ هذه ادًٚمِٜ ظذ افًَقد واألهتداف ٗوبًد تداول اهلٔئٜ ذم ادًٚمِٜ ادً

فِّٗشًتتٚت ادٚفٔتتٜ اإلشتتالمٜٔ افسـٔتتز ظِٔٓتتٚ وافَٔتتٚم هبتتٚ فثّْٔتتٜ ادتتٚل حًتتٛ افثتتل يٌٌْتتل 

 :تقجٔٓٚت افؼيًٜ اإلشالمٜٔ تقصِٝ دٚ يع

ًٚ ذم أن تثًٚمؾ افؼـٜ بٚدًٚمِٜ ادذـقرة، بٚظثٌٚر أن مامتؾ هتذه  ال ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ مًٕٚ

دنسي وتًِؿ ؾٚتقرة افٌٔع افهٍَٜ بر اصثِّٝ ظِٔف مـ تًرٔؾ فٌِوٚئع ذم افٌقرصٜ بٚشؿ ا

ًٚ هلتذه افٌوتٚئع،  ًٚ وؿٌوت وافنٓٚدات افهٚدرة مـ ادًثقدع بثًِٔؿ افٌوتٚئع ادًٌٔتٜ يًثتز بًٔت
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حٔٞ أن ادنسي بّقجٛ هذا اإلجتراء تْثَتؾ إفٔتف ظٓتدة ادٌٔتع وافًتِىٜ ظِٔتف افثتل ـٕٚتٝ 

ر األمقال افثل رحٚجثٓٚ الشثام فٌِٚئع إثَٚالً ـٚماًل، ظذ أال تِرٖ افؼـٜ هلذه ادًٚمِٜ إال حغ

ُٜ فِثًٚمتؾ هبتٚ، ـٚفًتِؿ واالشثهتْٚع  ُٜ افؼتـ مل تًثىع اشثامررهٚ بٚفىرق افثتل وجٓتٝ اهلٔئت

واإلجٚرة وادنٚرـٜ وٕحقهٚ، ظتذ أال تُتقن هتذه افًِّٔتٜ وأمامٚهلتٚ شتثٚرًا فِثّقيتؾ افربتقي 

دنتسي مْٓتٚ بَهتد افثّقيتؾ بٚفٍٚئدة، وتًثز مـ هذا افٌَٔؾ إذا شٌَٓٚ تقاضٗ بغ افؼتـٜ وا

 .بٚفٍٚئدة

ظذ أن اهلٔئٜ تٌْف افؼـٜ إػ أن اشثًرل هذه ادًٚمِٜ ظذ ٕىٚق واشع مـ صتٖٕف أن يًتقق 

 .افؼـٜ مـ أدائٓٚ وطٚئػ ادٗشًٚت ادٚفٜٔ اإلشالمٜٔ وحتَٔؼ ؽٚيٚت االؿثهٚد اإلشالمل

 .ٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصح 

 

 .، عبداهلل بو مهيعصاحل احلصني ، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ2/11/1412: التاريخ                                       ( 126)قرار اهليئة رقم               
 

ٍ يف ع١ًُٝ بٓا٤ أزض متًهٗا: املٛضٛع  (أ) غسن١ ايدخٛ
  

 : ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

فِؼـٜ ظٚروٜ أن تَتقم افؼتـٜ بٚشتثٌالل أروتٓٚ افقاؿًتٜ ذم مديْتٜ ( أ)تَدمٝ ذـٜ 

هلٚ دتدة مًْٔتٜ يتثؿ االتٍتٚق جدة، وذفؽ بٖن تَقم افؼـٜ ب٘ؿٚمٜ بًض ادٌٚين ظِٔٓٚ، واشتثٌال

مرة أخرى ظْد يٚيٜ اددة ( أ)ظِٔٓٚ، ظذ أن تٗول مُِٜٔ األرض ومٚ ظِٔٓٚ مـ مٌٍٚن إػ ذـٜ 

 .ادثٍؼ ظِٔٓٚ

ٕٖمؾ افثُرم بًرض هذا األمر ظذ اهلٔئٜ افؼظٜٔ وإؾٚدتْتٚ برأهيتٚ ذم إمُتٚن ؿٔتٚم افؼتـٜ 

 . هذه افًِّٜٔهبذا ادؼوع، وظـ افًَد ادْٚشٛ الشثخدامف ذم

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

 ًٚ ظذ ( أ)مـ ؿٔٚم افؼـٜ بٚفثًٚؿد مع ذـٜ  -مـ حٔٞ ادٌدأ-ال ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ مًٕٚ

( أ)بْٚء األرض واشثٌالهلٚ، وذفؽ ظذ أن تثؿ افًِّٜٔ ظـ ضريؼ ادنٚرـٜ ادثْٚؿهٜ مع ذـٜ 

 .، أو بٌر ذفؽ مـ افىرق ادؼوظٜ(أ)ثهْٚع أو بٚشثئرٚر األرض مـ ذـٜ أو بًَد االش

َٜ بٚفهتتٌٜٔ وافًَتتقد افثٍهتتِٜٔٔ افثتتل ختثٚرهتتٚ هلتتذه افًِّٔتتٜ،  ُٜ اهلٔئتت ظتتذ أن تتتزود افؼتتـ

 .إلجٚزهتٚ بهٌٜٔ يٚئٜٔ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .، عبداهلل بو مهيع صاحل احلصني ، و عقيلعبداهلل ب: املٛقعٕٛ
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 هـ2/11/1412 :التاريخ                                         ( 127)قرار اهليئة رقم             
 

 ايعُالت يًعُال٤ بأضعاز أقٌ يًعُالت  بٝع: املٛضٛع

 اييت ال تأخر أضعازٖا صف١ ايجبات
  

 :ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بنتٖن ظتدم جتقاز بٔتع افًّتالء  1/6/1412ذم  111ٕنر إػ ؿرار اهلٔئٜ افؼظل رؿتؿ 

 .ظّالت أجٌْٜٔ بٖؿؾ مـ شًرهٚ افًٚئد ظْد افٌٔع

هْتٚك ظّتالت أجٌْٔتٜ ال تٖختذ أشتًٚرهٚ صتٍٜ افامٌتٚت بحٔتٞ تثٌتر  وأود إحٚضثُؿ أن

ًٚ فًِرض وافىِٛ، ـر أن أشتًٚرهٚ فًٔتٝ حمتددة  أشًٚرهٚ ذم افٔقم أـامر مـ مخس مرات تًٌ

مـ ؿٌؾ مٗشًٜ افَْد افًريب افًًقدي ـٚفدوالر األمريُتل، وبٚفثتٚيل ؾٕ٘تف متـ ادحثّتؾ بٔتع 

فٌٔع افذي يثؿ بًٔتف متـ مقجقداتْتٚ ويُّتـ تٌىٔثتف افًّٔؾ بًًر يًثز أؿؾ مـ افًًر حليٜ ا

ًٚ بًتًر أؿتؾ متـ شتًر افٌٔتع ظتذ افًّٔتؾ، حٔتٞ تًثتز تِتؽ افًّتالت  ـتٖي شتًِٜ  -الحَ

خٚوًٜ فًِرض وافىِٛ، ظًِر أن األشًٚر افثنرًٜٔٔ افثتل تًىتك هلتٗالء  -مًرووٜ فٌِٔع 

ٔؾ ؾٔر فق أختذ ؾقائتد ربقيتٜ ظتذ افًّالء ال ترؿك ؾروؿٓٚ إػ ادَٚرٕٜ بر شًٔقد ظذ ذات افًّ

ًٚ متـ افؼتـٜ بَترار اهلٔئتٜ ؾَتد تتؿ افًّتؾ بّقجٌتف ؾتقر  .-ودائتع  -حًٚبف انتٚري  وافثزامت

صدوره، إال إٔف دزيد مـ اإليوٚح ٕرجق إظٚدة افًرض ظذ اهلٔئٜ افؼظٜٔ دًرؾٜ إمُٕٜٚٔ بٔتع 

 .َرارافًّالت بٖشًٚر أؿؾ فًِّالت افثل ال تٖخذ أشًٚرهٚ صٍٜ االشث
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 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

افَٚيض بًدم جقاز أن  111ال ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ مٚ يًثدظل إظٚدة افْير ذم ؿرارهٚ رؿؿ 

تَقم افؼـٜ بٌٔع ظّالئٓٚ افذيـ هلؿ إيداظٚت ظْدهٚ ظّالت بٖؿؾ مـ افًتًر افتذي تٌتٚع بتف 

فًِّتٜ دوالرًا أو ؽتره فِّتزرات افتقاردة ذم افَترار ادتذـقر حغ إجراء افٌٔع، شقاء ـٕٚتٝ ا

 . والتٍٚق افًِٜ ذم ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل بو مهيعصاحل احلصني، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ10/11/1412: التاريخ                 (                     128)قرار اهليئة رقم         
 

 عدّ جٛاش دخٍٛ غسن١ ايساجخٞ : املٛضٛع

 تتٓاشٍ مبٛجب٘ عٔ عكدٖا ( أ)يف عكد َع غسن١ 

 يتصٓٝع ايطا٥سات( ب)َع غسن١ 
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

كؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل اد

 :افؼـٜ وٕهف

ٕرجق مـ شًٚدتُؿ افثُرم بًرض األمر ظذ اهلٔئٜ افؼظٜٔ وإؾٚدتْٚ حقل جقاز تَتديؿ "

( ب)بٚفثْٚزل ظـ ظَدهٚ احلٚيل مع ذـٜ  (أ)تَقم بّقجٌف  ،فؼاء ضٚئرات( أ)ظرض فؼـٜ 

 .فراجحلتْثَؾ بّقجٌف مجٔع احلَقق واالفثزامٚت إػ ذـٜ ا

ومتـ ثتؿ دؾتع افتامّـ أو ،(ب)ثؿ تَقم ذـٜ افراجحل بثقؿٔع ظَد اشثهْٚع متع ذـتٜ 

 .ذم ؾسات زمْٜٔ مثثٚفٜٔ -أو افىٚئرات  -جزء مْف حثك يثؿ تًِٔؿ افىٚئرة 

ًٚ تَتقم بًٌٔٓٚت  ًٚ تثحّؾ بّقجٌف مًٗوفٔٚت ادٚفؽ ادَررة ذظت ًٚ ذظٔ وبًد متِؽ افىٚئرات مُِ

ًٚ مٗجالً إػ ذ ًٚ فؼـٜ ( أ)ـٜ بًٔ  ."بٚفؼاء( أ)بٌِّغ مثٍؼ ظِٔف، ظًِر بٖن افًَد فـ يُقن مِزم

افتذي تقصتِٝ  128وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم افًِّٜٔ ادذـقرة أصدرت ؿرارهٚ رؿؿ 

 :ؾٔف دٚ يع

 :الحيٝ اهلٔئٜ أن افًِّٜٔ ادَسحٜ تثوّـ أمريـ
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جحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر، ودتٚ ـتٚن إػ ذـٜ افرا( أ)حتقيؾ ظَد االشثهْٚع مـ ذـٜ 

ويًْل حتقيؾ افًَتد َٕتؾ افثزامتٚت وحَتقق  ،(أ)افًَد بغ ضرؾغ، افؼـٜ افهًٕٜٚ وذـٜ 

إػ ذـٜ افراجحل، وتٖبك ؿقاظد افهتٔٚؽٜ افٍَٓٔتٜ ذم ادتذاهٛ األربًتٜ مامتؾ هتذا ( أ)ذـٜ 

ضترذم افًَتد األصتِٔغ ثتؿ  اإلجراء، وإٕر افًٌٔؾ فِقصقل إػ افٌٚيٜ هق أن يثؿ افثٍٚشخ بتغ

يثؿ افثًٚؿتد بتغ افؼتـٜ افهتًٕٜٚ وذـتٜ افراجحتل، ظتذ مامتؾ احلَتقق واالفثزامتٚت افثتل 

توّْٓٚ افًَد األصتع، وذفتؽ ـِتف بؼتط أن تُتقن تِتؽ احلَتقق واالفثزامتٚت مثٍَتٜ متع 

ًٚ فًدم إضالظٓٚ ظذ افًَد  .ؿقاظد افؼيًٜ افٌراء، وهذا رء ال تًرف ظْف اهلٔئٜ صٔئ

 (.أ)افقظد بٚفثًٚؿد افذي تِثزم بف ذـٜ افراجحل فؼـٜ : األمر افامٚين

واهلٔئٜ ترى أن طروف افقاؿًٜ ومالبًٚهتٚ واإلجراءات ادقصقؾٜ افثل شثثؿ افًِّٜٔ متـ 

ًٚ ذم أن افٌرض ادَهقد هق افثّقيؾ بٚفٍٚئتدة فؼتـٜ  فِحهتقل ظتذ ( أ)خالهلٚ، ال تسك صُ

ٝ شتثٚر وظتد بتٚفٌٔع، وهتذا افقظتد وإن ـتٚن ؽتر مِتزم بتْص مُِٜٔ افىٚئرة بًد صًْٓٚ، حت

إذا جتترت األمتتقر بهتتٍٜ –إال أن طتتروف افًِّٔتتٜ ومالبًتتٚهتٚ ال دمًتتؾ ( أ)سيتتح فؼتتـٜ 

 .ذم ظدم تٍْٔذ وظدهٚ بٚفؼاء( أ)خٔٚرًا فؼـٜ  -ظٚديٜ

ٚط ودٚ ـٕٚٝ األمقر بَّٚصدهٚ حًٛ افَٚظدة افؼظٜٔ، واألظرل بٚفْٔٚت، وافْٜٔ هل مْ

افثٍريؼ بغ ادخرج افؼظل واحلِٜٔ ؽر ادؼوظٜ، ودٚ ـٚن افثّقيؾ بٚفٍٚئتدة ادًتثسة بٌىتٚء 

ذظل ال خيثِػ ذم ضًٌٔثف االؿثهتٚديٜ وشتٌِٜٔ ٕثٚئرتف ظتـ افثّقيتؾ بٚفٍٚئتدة افكتحيٜ ؾت٘ن 

 .احلُؿ ظذ افًِّٜٔ بٖيٚ متقيؾ بٚفٍٚئدة ادًثسة فٔس حُر بٌر مزر

ًٚ دقاؾَثٓٚ ظذ هذه افًِّٜٔهلذيـ األمريـ ؾ  .٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ مل تر مًقؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ    (                                      131)قرار اهليئة رقم               
 

 املكسٕٚ بٛعد ايبٝع  اإلجيازتعدٌٜ عكد : املٛضٛع

 َٚعا١ًَ ايعٌُٝ بعدٍ عٓد فطذ ايعكد
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ مٚ ورد مـ اإلدارة افًٚمٜ 

حتقل ظَتد اإلعتٚر ادَتسن بقظتد افٌٔتع،  42/92/شتِع/ت/م: ِّثٚجرة وافثّقيتؾ بترؿؿف

ادثوّـ ضِتٛ إفٌتٚء بًتض بْتقده وتًتديؾ افتًٌض، وؿتد ؿٚمتٝ اهلٔئتٜ بدراشتٜ افثًتديالت 

 :ادَسحٜ وتقصِٝ دٚ يع

 .يًدل ظْقان افًَد إػ ظَد إعٚر ظَٚر مَرون بقظد افٌٔع: أوالً 

 ًٚ ًٚ يُّـ تىٌَٔف مع أي ظّٔؾ ٚمـامافيٌِك افٌْد : ثٕٚٔ  .فٔهٌح افًَد ظٚم

 ًٚ  :يًدل افٌْد افًٚذ فٔهٌح ـر يع: ثٚفام

ذم حٚفٜ إخالل افىرف افامٚين بٖي مـ افثزامٚتف بّقجتٛ هتذا افًَتد، أو ظتدم وؾٚئتف بتٖي 

بًد إٕذار افىترف افامتٚين  -ؿًط مـ اإلعٚر بًد اشثحَٚؿف بنٓر واحد، يُقن فِىرف األول 

 ًٚ ؾًخ افًَد، وإذا ؾًخ افىرف األول افًَد بّقجٛ هذه ادٚدة ؾ٘ن ظذ افىترف  حؼ -خىٔ

افامٚين إخالء افًغ ادٗجرة ؾقرًا وشداد اإلعٚرات ادًثحَٜ حثك تٚريخ تًِّٔف افًٍع فًِتغ 

 ًٚ ادٗجرة بّقجٛ حمي تًِٔؿ يقؿتع متـ افىترؾغ، وفِىترف األول احلتؼ ذم أن يَتقم تَِٚئٔت

ًٚ بخهؿ ؿّٜٔ أيٜ مًثحَٚت تستٛ فف ظذ افىرف ودوٕر حٚجٜ إػ إص ًٚر افىرف افامٚين مًٌَ

 .افامٚين بّقجٛ هذا افًَد مـ أيٜ حًٚبٚت أو أمقال أو ودائع ختص افىرف افامٚين
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وذم حٚفٜ اشثًرل افىرف األول حَف ذم ؾًخ افًَد، ؾرظٚيٜ مْف فثحَٔؼ ادًٚمِٜ افًٚدفٜ، 

غ ادٗجرة مًرووٜ فٌِٔع ذم وؿٝ ردهتٚ فِىترف األول ؾٕ٘ف ذم حٚفٜ زيٚدة افامّـ افًقؿل فًِ

ًٚ إػ هذا افامّـ األجقر افثل دؾًٓٚ افىرف افامتٚين  - إذا زاد اّتقع ذفتؽ ظتذ افَّٔتٜ  -موٚؾ

ًٚ إػ هذه افَّٜٔ أجرة ادامؾ ظـ ادتدة افثتل  -ريٚالً ).....( احلََٜٔٔ فًِغ ادٗجرة افٌٚفغ  موٚؾ

، ويَتقم افىترف (افًّٔتؾ)ؾسد افزيٚدة فِىرف افامتٚين  -فًّٔؾ افًغ ادٗجرة ؾٔٓٚ بٔد ا ٝبَٔ

األول بثحديد افامّـ افًقؿل فًِغ وأجترة ادامتؾ ادْهتقص ظِٔٓتٚ ذم هتذه ادتٚدة، ؾت٘ذا ٕتٚزع 

افىرف افامٚين ذم هتذا افثحديتد، ؾٔتثؿ افثحديتد بَترار خٌتر أو ختزاء يثٍتؼ افىرؾتٚن ظِٔتف أو 

 .أو اخلزاءظِٔٓؿ، ويثَٚشؿ افىرؾٚن أجر اخلٌر 

 :يوٚف افٌْد افثٚيل فثٌىٜٔ جٕٚٛ افٍُٚفٜ ذم افًَد: رابًًٚ 

 :يَر ـؾ مـ

..... .افًتتًقدي انًْتتٜٔ بّقجتتٛ بىٚؿتتٜ األحتتقال اددٕٔتتٜ رؿتتؿ.......... .ادُتترم -

رمتتز :.......... ب رؿتتؿ. ص......... .وادَتتٔؿ ذم مديْتتٜ...... .تٚرخيٓتتٚ....... .مهتتدرهٚ

 ..........هٚتػ مْزل..... .ؾهٚتػ ظّ........ .بريدي

..... .افًتتًقدي انًْتتٜٔ بّقجتتٛ بىٚؿتتٜ األحتتقال اددٕٔتتٜ رؿتتؿ.......... .ادُتترم -

رمتتز :.......... ب رؿتتؿ. ص......... .وادَتتٔؿ ذم مديْتتٜ...... .تٚرخيٓتتٚ....... .مهتتدرهٚ

 ..........هٚتػ مْزل..... .هٚتػ ظّؾ........ .بريدي

فامتٚين ـٍٚفتٜ ؽترم وأداء وتٚمْغ مثوتٚمْغ ذم أداء وتٍْٔتذ مجٔتع بٖير ؿد ـٍالء افىترف ا

االفثزامٚت افثل تستٛ ظِٔف بّقجٛ هذا افًَد إػ أن يثؿ شداد مجٔع مًثحَٚت ومىِقبٚت 

افىرف األول بٚفُٚمؾ، وذم حٚفٜ ختِتػ افىترف افامتٚين ظتـ تًتديد أي ؿًتط ظِٔتف فِىترف 
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د ألي شتتٌٛ متتـ األشتتٌٚب ؾتت٘ير يثًٓتتدان األول ذم مقظتتده ادحتتدد أو امثْٚظتتف ظتتـ افثًتتدي

 .بثًديد ادٌِغ ادًثحؼ ؾقر مىٚفٌثٓر مـ ؿٌؾ افىرف األول

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                         ( 132)ئة رقم قرار اهلي              
 

 غسا٤ آي١ حفس آباز ايبرتٍٚ : املٛضٛع

 ثِ صٝاْتٗا ثِ بٝعٗا
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

فًٗال افتقارد إفٔٓتٚ متـ اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ ا

 :افؼـٜ وٕهف

يدرس بْؽ افراجحل إمُٕٜٚٔ تٍْٔذ صٍَٜ ذاء آفٜ حٍر آبتٚر بتسول، وفُتـ هتذه الفتٜ 

بحٚجٜ فِثهِٔح وافهٕٜٔٚ فُقيٚ مسوـٜ ذم مُٚيٚ وبدون ظّؾ مْتذ بًتض افقؿتٝ وحتثتٚج 

هتٜ ذم إٕثتٚج فِثرديد، وألن األرؤٜ حتثٓٚ مٚئِٜ، ويثؿ افؼاء متـ اّقظتٜ ذـتٚت مثخه

 .افٌسول

ثؿ يَقم بْؽ افراجحل ب٘برام ظَد اشثهْٚع مع مًثنٚريـ ذم حٍٚرات آبٚر افٌسول متـ 

ًٚ فًِّتؾ واشتثخراج افٌتسول، متع تهتحٔح ووتع  أجؾ حتًغ وتىقير احلٍٚر وجًِف صتٚحل

 .األرؤٜ ادٚئِٜ

ٍتٚر انتٚهز بًد إمتٚم ظِّٜٔ افثهحٔح وافهٕٜٔٚ تَقم ذـٜ افراجحتل بثتٖجر أو بٔتع احل

 .فًِّؾ إػ اّقظٜ افؼـٚت ادثخههٜ ذم إٕثٚج افٌسول وافثل ُأصسي مْٓٚ

وبثٖمؾ اهلٔئٜ فِهٌٜٔ ادًرووٜ تٌغ أن ذـٜ افراجحل تِثزم ظْتد ذاء احلٍتٚر أن تًٔتد 

بًٔف ظذ افذي بٚظف ظِٔٓٚ وهبذا تُقن افًِّٔتٜ داخِتٜ ذم بٔتع افًْٔتٜ ادْٓتل ظْتف ذم احلتديٞ، 

مٕٚع أن تَقم افؼـٜ بؼاء احلٍٚر وإصالحف بدون ذط أو تقاضٗ ظذ إظٚدة متُِٔف  وفُـ ال
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إػ مـ اصست مْف شقاء ـٚن ذفؽ ظـ ضريؼ افٌٔع ادٌٚذ أو بىريؼ افثٖجر ادْثٓل بٚفثِّٔؽ، 

 .وال مٕٚع مـ تٖجره ظذ مـ اصست مْف بؼط ظدم افثزام افؼـٜ بًٌٔف ظِٔف

 .اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ 

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                        (  133)قرار اهليئة رقم               
 

 االعتُادات املطتٓد١ٜ: املٛضٛع
 

 : وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

ًٚ فٍُٔٔتٜ تٍْٔتذ ذـتٜ  ٕٚئٛ اددير افًتٚم فًِالؿتٚت افدوفٔتٜ واالشتثامرر افتذي أرؾتؼ بتف وصتٍ

 .مذياًل بٖشئِٜ تثًِؼ بٚالظثردات وتىٌَٔٚهتٚ افراجحل فًِّٔٚت االظثردات ادًثْديٜ،

ظثردات ادًثْديٜ وتٍُٔٔٓٚ وحُّٓٚ افؼظل تقصِٝ إػ مٚ وبدارشٜ اهلٔئٜ فًِّٔٚت اال

 :يع

 :الوصف الفين لالعتماد املستهدي(: أوال)

 -وفٍْتسض إٔتف هْتٚ ذـتٜ افراجحتل -إن االظثرد ادًثْدي هق ظَتد يتزم بتغ افٌْتؽ 

ر أو بتٚئع افٌوتٚظٜ ظتذ -افًّٔتؾ  -د  وضٚفٛ االظثر ، تثًٓتد ؾٔتف ذـتٜ افراجحتل فِّهتد 

افًّٔؾ بتدؾع ؿّٔتٜ افٌوتٚظٜ ادًتثقردة ادىِقبتٜ متـ افًّٔتؾ إذا ضٚبَتٝ ادًتثْدات ادثًَِتٜ 

 -بٚفٌوٚظٜ ذوط ؾثح االظثرد، ويَقم بٌْؽ مراشٌؾ فؼـٜ افراجحل افثل أصدرت االظثرد 

بثٌِٔتغ االظتثرد  -يُقن ذم بِد مهدر أو بٚئع افٌوٚظٜ ظذ افًّٔتؾ  وهذا افٌْؽ ادراشؾ ظٚدة

ر أو افٌٚئع فًِّثْدات ذم مقظدهٚ ادْهقص  ر أو بٚئع افٌوٚظٜ، ويراؿٛ تَديؿ ادهد  فِّهد 

ظِٔف ذم االظثرد ادًثْدي ويٍحهٓٚ، وبًد افثٖـد مـ مىٚبَثٓٚ فؼوط االظثرد يَتقم افٌْتؽ 

ر أو  -ٕٔٚبٜ ظـ ذـٜ افراجحل افثل أصدرت االظثرد  -ٚظٜ ادراشؾ بدؾع ؿّٜٔ افٌو فِّهد 

بٚئع افٌوٚظٜ ظذ افًّٔؾ، ثؿ يرشؾ ادًثْدات فؼـٜ افراجحل فثدؾع فٌِْؽ ادراشتؾ ادٌِتغ 

افذي دؾًف ٕٔٚبٜ ظـ ذـٜ افراجحل، وهذه ادًثْدات تُتقن ظتٚدة ؾتٚتقرة افٌوتٚظٜ ووثَٔتٜ 

 .ْنٖافنحـ ووثَٜٔ افثٖمغ وصٓٚدة اد
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 :واالظثرد ادًثْدي يًَْؿ مـ حٔٞ ٕقظف إػ ؿًّغ

وهق افذي يَثيض دؾتع ادٌِتغ افتذي ( اظثرد اضالع)اظثرد مًثْدي يًّك : افًَؿ األول

حيقيتتف متتـ ؿٌتتؾ مهتتدر االظتتثرد حتتٚل االضتتالع ظتتذ افقثتتٚئؼ ادىِقبتتٜ ذم االظتتثرد إذا ـٕٚتتٝ 

 .مُثِّٜ، وذوط االظثرد مًثقؾٚة

، ومًْتٚه أن دؾتع ادٌِتغ افتذي حيقيتف (اظثرد ؿٌقل)اظثرد مًثْدي يًّك : ينوافًَؿ افامٚ

مٗجؾ إػ مٚ بًد اشثالم افٌوٚظٜ بٍتسة يثٍتؼ ظِٔٓتٚ متع ادهتدر أو افٌتٚئع، ويتْص ظِٔٓتٚ ذم 

 .االظثرد ًٍٕف

أي مٍُتقالً دؾتع مٌٌِتف متـ ؿٌتؾ افٌْتؽ ادراشتؾ  :معززاًًواالظثرد ادًثْدي ؿد يُقن  

أي أن افٌْتؽ افتذي أصتدره هتق وحتده : ٌْؽ افذي أصدر االظثرد، أو ؽر مًتززبٚإلوٚؾٜ فِ

 .افوٚمـ فدؾع ادٌِغ

ًٚ، أي ؽر ؿٚبتؾ فلفٌتٚء  ؾّثتك اشتثقؾٔٝ ذوضتف حتتثؿ دؾتع : واالظثرد ؿد يُقن ؿىًٔ

مٌِغ االظثرد فٌِٚئع أو ادهدر، وؿد يُقن االظثرد ؽر ؿىًل بحٔتٞ يُّتـ فٍتٚتح االظتثرد 

 .فٌوٚظٜ إفٌٚؤه أو تًديِفؿٌؾ صحـ ا

ًٚ ؿتتد يُتتقن مٌىتتك بٚفُٚمتتؾ  أي متتدؾقع مٌٌِتتف ـتتٚماًل متتـ : واالظتتثرد ادًتتثْدي أيوتت

 ًٚ أي أن افًّٔتؾ ؿتد دؾتع فٌِْتؽ مهتدر االظتثرد جتزءًا متـ : افًّٔؾ، وؿد يُقن مٌىك جزئٔ

 .وشٔدؾع افٌٚؿل ظْد ورود افٌوٚظٜ أو وثٚئَٓٚ( ـًؼيـ ذم ادٚئٜ مامال)مٌٌِف 

ت االظثرد ادًثْدي أن يُقن ؿٚباًل فِثحقيؾ وهق االظثرد افذي يُّتـ ؾٔتف ومـ صٍٚ 

أن حيقفف بٚفُٚمؾ إػ مًثٍٔد آخر بٍْس افؼوط افقرادة ذم ( ادهدر أو افٌٚئع)فًِّثٍٔد مْف 

 .االظثرد

ومـ االظثرد ادًثْدي مٚ يًّك االظثرد مَٚبؾ االظتثرد وهتق افتذي يٍتثح اشتثْٚدًا إػ  

 .ٚئؿاظثرد ؿ
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ًٚ مٚ يًّك بٚالظثرد افدائري  وهق االظثرد افذي يُقن ؿٚبال : ومـ صٍٚت االظثرد أيو

 .فِثرديد بهقرة تَِٚئٜٔ بحٔٞ يٍْذ أـامر مـ مرة حًٛ افًدد ادٌغ ذم االظثرد

وذم افْٓٚيٜ يَقم ادكف ؾٚتح االظثرد، مثك وصِٝ إفٔف افقثٚئؼ وادًثْدات، بثحهتٔؾ 

االظثرد مـ افًّٔؾ حًٛ افثًرؾٜ افثل أصدرهتٚ مٗشًتٜ افَْتد افًتريب  مٚ ترتٛ ظِٔف بًٌٛ

 .افًًقدي وـذا مهٚريػ افزيد وافثُِس، وذفؽ بًد ضرح افثٌىٜٔ انزئٜٔ

 :التكييف الشرعي(: ثانيا) 

ومـ هذا افقصػ يثٌغ أن االظثرد ادًثْدي ظَد أصِف أن يٍُؾ ويوتّـ افٌْتؽ افتذي 

 ٍٜ رهٚ دؾع مٌِغ مًغ ٕٔٚبٜ ظـ افًّٔتؾ مثتك متٚ حتََتٝ  أصدر االظثرد فٌٚئع بوٚظ مٚ أو مهد 

ذوط افًّٔؾ افثل وّْٓٚ ضٌِف ؾثح االظثرد، ويدخؾ ذم افًَد تقـٔؾ افًّٔؾ فٌِْؽ بٖداء مٚ 

ر ًٚ   -ظِٔف فِّهد  ، وهتق هبتذا افنتُؾ ادرـتٛ -شقاء ـٚن االظثرد مٌىتك بٚفُٚمتؾ أو جزئٔت

ًٚ إذا ختال ظَد مًثحدث يثُقن مـ ـٍٚفٜ ووـ ًٚ، ال يقجد مٚ يّْع مـ افثًٚمؾ بف ذظت ٚفٜ مً

مـ افٍقائد افربقيٜ، فُـ افذي عري ذم افٌْقك افربقيٜ أيؿ حيثًٌقن ظذ افًّٔتؾ ؾقائتد ظتـ 

ادٌِغ ؽر ادٌىك مْذ ؿٔٚم افٌْؽ ادراشؾ بدؾع مٌِغ االظثرد إػ افٌٚئع أو مهدر افٌوٚظٜ ـٖٕف 

 .ؿرض متقيع بٍقائد ربقيٜ

أمٚ افٌْقك اإلشالمٜٔ ؾَد تقصِٝ فهٌٜٔ بديِٜ وهل ادرابحٜ فممر بٚفؼاء، أي افًّٔتؾ 

افذي يريد ذاء بوٚظٜ وفًٔٝ ظْده ؿّٔثٓٚ، ؾَٔقم افٌْؽ بٍثح االظتثرد حلًتٚب ًٍٕتف ظتذ 

إٔف هق ادنسي، وظْد وصقل افٌوٚظٜ يَقم بثٌِٔغ افًّٔؾ ؾٍٔحهٓٚ، وظْدئٍذ يقؿتع افًّٔتؾ 

وٚظٜ مـ افٌْؽ افذي اشتثقردهٚ فًٍْتف بتامّـ مٗجتؾ أو مًَتط، ثتؿ يثًتِّٓٚ ظَد ذاء افٌ

 .افًّٔؾ

ـر أن بًض افٌْقك اإلشالمٜٔ اشثًِّٝ ضريؼ ادنٚرـٜ مع ضٚفٛ ؾثح االظثرد ذم انزء 

 .ؽر ادٌىك حٚل ؾثح االظثرد
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 :اخلطوات املتبعة لدى شركة الراجحي عهد فتح االعتمادات املستهدية: ثالجًا

ًٚ وهتق صتخص متعء تامتؼ إذا  ـٚن افًّٔؾ شٌٔىل مٌِغ االظثرد بٚفُٚمتؾ أو يٌىٔتف جزئٔت

افؼـٜ إٔف شٔدؾع مٌِتغ االظتثرد، أو ـٕٚتٝ حًتٚبٚتف فتدهيٚ تٌىتل ؿّٔتٜ االظتثرد ظْتد ورود 

مًثْدات صحـ افٌوٚظٜ، ؾ٘يٚ تٍثح االظثرد، وؿد تٖخذ مْتف جتزءًا متـ مٌِتغ االظتثرد أو ال 

ٖخذ متـ افًّٔتؾ جتزءًا متـ مٌِتغ االظتثرد وال تًٍتل متـ ذفتؽ إال ـٌتٚر وذم افٌٚفٛ ت. تٖخذ

 .افًّالء األثريٚء

مـ اخلىقات ادثًٌٜ فتدى افؼتـٜ ظْتد ضِتٛ افًّٔتؾ تًتٓٔالت فالظتثردات ادًتثْديٜ 

وهل هْٚ  -، األمقر التٜٔ (اظثرد اضالع، أو اظثرد ؿٌقل، أو اظثرد مرابحٜ)بٖٕقاظٓٚ ادخثٍِٜ 

 :-رؾَٜ بخىٚب ٕٚئٛ اددير افًٚم فالشثامرر وافًالؿٚت افدوفٜٔ ـر وردت م

ً:اخلطواتًالتيًتتمًعندًصلبًاعتامداتًمستنديةًبيىواعهاًادختلفة(ًأ)

يثَدم افًّٔتؾ بىٌِتف إػ افٍترع افتذي ؾٔتف حًتٚبف حمتددًا ٕتقع االظتثرد افتذي يرؽٌتف  -1

ًٚ مرابحٜ -(مٗجؾ)ؿٌقل   -اضالع )  (.وؽٚفٌ

 .بّؾء اشثررة هيٜ فىِٛ تًٓٔالتيَقم مدير افٍرع  -2

يرؾؼ مدير افٍرع ـنقف حًٚب افًّٔؾ متع افؼتـٜ دتدة شتْٜ أو افٌْتقك األخترى  -3

 .ددة شثٜ أصٓر، ومع صقرة مـ افًرؾ افثرٚري واهلقيٜ ويرشِٓٚ إػ إدارة االئثرن

 .تَقم إدارة االئثرن بثحِٔؾ مرـز افًّٔؾ ادٚيل ثؿ ظروف ظذ نْٜ افثًٓٔالت -4

افِرْٜ ؿرارهتٚ بٚدقاؾَتٜ أو ظتدمٓٚ بٚفًْتٌٜ حلرتؿ االظتثردات وًٕتٌٜ افٌىتٚء  تثخذ -5

 .افَْدي ادىِقب مـ افًّٔؾ ووًف ذم حًٚبف بٚفٍرع

 .إذا متٝ ادقاؾَٜ حيقل ضِٛ افًّٔؾ إػ ؿًؿ االظثردات بٖحد افٍروع افثل يرؽٌٓٚ -6
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ٍٚفتٜ ؽترم يَقم افٍرع بٚشثُرل ذوط افثًٓٔؾ متـ وترٕٚت ظَتٚر أو أشتٓؿ، أو ـ -7

 .وأداء، بٚإلوٚؾٜ إػ تقؿٔع افًّٔؾ شْدًا ألمر افؼـٜ بٚنزء ؽر ادٌىك مـ ؿّٜٔ افثًٓٔؾ

ً(:ادًجل)إجراءاتًفتحًاعتامدًاالصالعًواعتامدًالقبولًً-(ب)

ذم اخلٚرج حمددًا مًٓٚ ٕقع ( افٌٚئع)حيي افًّٔؾ ؾٚتقرة أو ظرض أشًٚر مـ ادهدر  .1

تٚريخ افنحـ ومجٔع افؼوط افثل تؿ االتٍٚق ظِٔٓتٚ بتغ افٌتٚئع االظثرد افذي يريده ومدتف و

 (.ادًثقرد –افًّٔؾ )ادهدر وادنسي 

 .ويَقم افًّٔؾ بثًٌئٜ ضِٛ ؾثح االظثرد وافثقؿٔع ظِٔف .2

يتتثؿ دؾتتع افٌىتتٚء افَْتتدي ادحتتدد ظتتٚدة متتـ ؿٌتتؾ افؼتتـٜ ظْتتد مقاؾَثٓتتٚ ظتتذ متتْح  .3

بًتض افًّتالء . )رد وحًٛ مرـز افًّٔتؾ ادتٚيلافثًٓٔؾ، وحيدد بًٌْٜ مئقيٜ مـ ؿّٜٔ االظث

 (.ادّثٚزيـ يثؿ إظٍٚؤهؿ مـ إيداع افٌىٚء افَْدي

ظذ أشٚس تًرؾتٜ مٗشًتٜ افَْتد ( اضالع أو ؿٌقل)يثؿ احثًٚب مهٚريػ االظثرد  .4

 :ـحد أظذ، وفِؼـٜ احلؼ ذم ختٍٔوٓٚ أو إفٌٚئٓٚ، وهل ـر يع

ريتٚل ظتـ ؾتسة  411.111ٜ االظتثرد فٌٚيتٜ متـ ؿّٔت%(  25.)ربع مـ افقاحتد بٚدٚئتٜ  -

 .ي جزء مْٓٚأثالثٜ أصٓر أو 

ريٚل ظـ ؾسة ثالثٜ أصٓر  411.111ظر يزيد ظـ   (%  125 .)ثّـ مـ افقاحد بٚدٚئٜ  -

 .ي جزء مْٓٚأأو 

ظتـ ـتؾ صتٓر يزيتد ظتـ افامالثتٜ %(  0625.)واحد ظذ شثٜ ظؼ متـ افقاحتد بٚدٚئتٜ  -

 .ء مْٓٚاألصٓر األوػ أو أي جز

ريتٚل فثٌِٔتغ االظتثرد ( 75)ريتٚل وأجتقر تُِتس ( 21-14)حتثًٛ أجقر افزيتد  .5

 .ريٚل فثٌِٔغ االظثرد بٚفُٚمؾ تًُِٔٚ( 311)بٚخثهٚر، و
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تُتقن ذـتٜ افراجحتل افثزمتٝ بتدؾع ؿّٔتٜ ( اضتالع أو ؿٌتقل)بًد تٌِٔتغ االظتثرد  .6

ًٚ وادًتثْدات افٌوٚظٜ وذفؽ ظْدمٚ تُتقن مجٔتع ادًتثْدات مىٚبَتٜ فؼتوط االظتث رد حرؾٔت

 :ظٌٚرة ظـ

أي مًتتتتتتثْدات  -د وثَٜٔ افثٖمغ -ج بقفٔهٜ افنحـ -ب ؾٚتقرة افٌوٚظٜ  -أ

 .أخرى يثؿ االتٍٚق ظِٔٓٚ

ًٚ تًْل أن مً وفٜٔ ذـٜ افراجحتل تَثكت ظتذ ؾحتص ادًتثْدات وفتٔس ٗوـِّٜ حرؾٔ

 .افٌوٚظٜ

حـ افٌوتٚظٜ وتًتِٔؿ بنت( ادهتدر)ذم مقظد افنحـ ادحدد بٚالظثرد يَتقم افٌتٚئع  .7

ادًثْدات إػ افٌْؽ ادراشؾ فثدؿَٔٓٚ ودؾع ؿّٜٔ افٌوٚظٜ إذا ضٚبَٝ ذوط االظتثرد، وهتذا 

ذم حٚفٜ أن يُقن االظثرد اظتثرد اضتالع فثَتقم ذـتٜ افراجحتل بَٔتد ادٌِتغ حلًتٚب افٌْتؽ 

 .ادراشؾ فدهيٚ، أو فدى بْؽ مًغ يُقن هلؿ حًٚب ؾٔف وذفؽ بحًٛ االتٍٚق

ؾ٘ن افدؾع شُٔقن بًد اددة ادثٍؼ ظِٔٓتٚ ( مٗجؾ)ذم حٚفٜ يُقن االظثرد اظثرد ؿٌقل أمٚ 

ر –بغ افٌٚئع  ًٚ أو  61، ؾّتاماًل بًتد -افًّٔتؾ  –وادنتسي  ،-ادهد  ًٚ متـ تتٚريخ  91يقمت يقمت

 .فٌِوٚظٜ -افًّٔؾ  –اشثالم ادنسي 

حًتؿ ادٌِتغ ادثٌَتل ظْد اشثالم ذـٜ افراجحل فًِّثْدات وتدؿَٔٓٚ ؾ٘يٚ تَتقم ب .8

 .مـ ؿّٜٔ افٌوٚظٜ مـ حًٚب افًٌّؾ، شقاء ـٚن فديف رصٔد أو تُنػ حًٚبف وتًثقذم مْف

ثؿ يثؿ تيٓر بقفٔهٜ افنحـ إػ افًّٔؾ فَٔقم بثخِٔص بوتٚظثف متـ ادْٔتٚء افٌحتري أو 

 .افزي أو انقي وذفؽ ذم حٚفٜ أن يُقن االظثرد اظثرد اضالع

ؾ٘ن ذـٜ افراجحل تٖخذ متـ افًّٔتؾ ـٌّٔٚفتٜ ألمرهتٚ ( مٗجؾ)ل أمٚ إذا ـٚن اظثرد ؿٌق

 .مٗجِٜ افدؾع فثٚريخ مًغ وتًِّف ادًثْدات فثخِٔص افٌوٚظٜ
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ر  -افثٖمغ ظذ افٌوٚظٜ ؿد يُقن ظتذ افٌتٚئع  .9  -وؿتد يُتقن ظتذ ادنتسي  -ادهتد 

مهٚريػ افثتٖمغ حًٛ االتٍٚق، وذم حٚفٜ ؿٔٚم ادهدر بٚفثٖمغ ظذ افٌوٚظٜ ؾ٘ن  -افًّٔؾ 

 .تُقن وّـ افَّٜٔ اإلمجٚفٜٔ فالظثرد ادًثْدي

ً:إجراءاتًفتحًاعتامدًادرابحةً-(ج)

ر -1  .يَقم افًّٔؾ بثًٌئٜ وتقؿٔع ضِٛ اظثرد ادرابحٜ بْٚء ظذ افٍٚتقرة مـ ادهد 

 .يَقم افًّٔؾ بٚفثقؿٔع ظذ ضِٛ افؼاء اخلٚرجل وافقظد بٚفؼاء -2

حًٚب افًّٔؾ ويَدر بًٌْٜ مئقيٜ متـ ؿّٔتٜ افٌوتٚظٜ يثؿ حًؿ افٌىٚء افَْدي مـ  -3

 .حتددهٚ ذـٜ افراجحل

انزء ادثٌَل مـ ؿّٜٔ ظذ % 11أو % 11حتدد ًٌٕٜ افربح ددة شْٜ بًٌْٜ مئقيٜ مامال  -4

ًٚ مْٓٚ مٚ -افٌوٚظٜ   .-دؾًف افًّٔؾ ـٌىٚء َٕدي ذم حًٚبفأي افَّٜٔ اإلمجٚفٜٔ خمهقم

افراجحل حلًٚب افًّٔؾ وينسط أن تُتقن مجٔتع يٍثح اظثرد ادرابحٜ بٚشؿ ذـٜ  -5

 .ادًثْدات هبذه افهٌٜٔ

( 4)مـ إمجٚيل ؿّٜٔ االظثرد حًٛ افٍَترة %(  125.)، %( 25.)حتًٛ ادهٚريػ  -6

بٚإلوٚؾٜ إػ أجقر افزيد وافثُِس وتَٔتد ظتذ حًتٚب ادرابحتٜ أو افًّٔتؾ ( ب)افًٚبَٜ ذم 

 .ظْد ؾثح االظثرد

ظتذ افٌوتٚظٜ متـ ؿٌِتف أو متـ ؿٌتؾ ادهتدر حًتٛ اتٍتٚؿٓؿ يَقم افًّٔؾ بٚفثتٖمغ  -7

 .وتوّـ ؿّٜٔ االظثرد

تًثُّؾ إجراءات ضِٛ اظثرد ادرابحٜ ـر هق احلتٚل ذم االضتالع أو افٌَتقل إػ أن  -8

 .تهؾ ادًثْدات إػ ذـٜ افراجحل
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يَقم ؿًؿ االظثردات بثدؿٔؼ ادًثْدات ؾَط، وال تَتقم ذـتٜ افراجحتل بٍحتص  -9

 .و اشثالمٓٚ مـ ادْٔٚءافٌوٚظٜ أ

 .يَقم افًّٔؾ بثقؿٔع ظَد افٌٔع مع افؼـٜ -11

حتتترر ـٌّٔٚفتتٜ بَّٔتتٜ افٌوتتٚظٜ زائتتدًا األربتتٚح ادثٍتتؼ ظِٔٓتتٚ زائتتدًا ادهتتٚريػ إذا مل  -11

 .ختهؿ مـ حًٚب افًّٔؾ مٌٚذة

 .تيٓر بقفٔهٜ افنحـ بٚشؿ افًّٔؾ ويًثِؿ ادًثْدات -12

انّرـٔتتٜ ورشتتقم ادْٔتتٚء وَٕتتؾ يَتتقم افًّٔتتؾ بثخِتتٔص افٌوتتٚظٜ ودؾتتع افرشتتقم  -13

 .افٌوٚظٜ إػ مًثقدظٚتف

 :قرار اهليئة الشرعية: رابعًا

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم اخلىقات ادثًٌتٜ وـٍٔٔتٜ تٍْٔتذ ذـتٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر 

فًِّٔٚت االظثردات ادًثْديٜ بٖٕقاظٓٚ ؿٌقل أو اضالع مٗجؾ أو مرابحٜ اشثَر رأهيٚ ظتذ متٚ 

 :يع

االظتتثردات ادًتتثْديٜ صتتٌٜٔ متتـ صتتٌٜٔ دؾتتع ؿّٔتتٜ افٌوتتٚئع وادتتقاد ذم افثرتتٚرة افدوفٔتتٜ  إن

احلديامٜ، وؿد ٕنٖ ظتـ احلٚجتٜ افثتل تثىٌِٓتٚ افثرتٚرة افدوفٔتٜ وـامتر االشتثراد وافثهتدير، وظتدم 

مًرؾٜ ادهدريـ بٚدًثقرديـ، وبٚفثٚيل ظدم افامَٜ ؾٔٓؿ، ؾثؿ اشثحداث هتذا افًَتد افتذي بّقجٌتف 

د دهدر افٌوٚظٜ إٔف شٔثًِؿ ؿّٔثٓٚ ظـ ضريؼ بْؽ مًسف بف، وإذا ـتٚن ظْتد ادهتدر افٌتٚئع يثٖـ

ر يًتّك افٌْتؽ : صؽ ذم افٌْؽ افذي ؾثح االظثرد يىِتٛ تًزيتزًا متـ بْتؽ منتٓقر ذم بِتد ادهتد 

ر اشثالم ؿّٜٔ مٚ صدره وبٚظف دنس ذم بِد بًٔد  .ادراشؾ، بحٔٞ يوّـ هذا افٌْؽ فِّهد 

ًٚ متـ افثًٚمتؾ هبتٚ ذم االظتثرد  ذه افهٌٜٔ وشِٜٔ الوهق هب ًٚ ذظٔت ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ مًٕٚ

ادًثْدي ادًّك شقاء، أـٚن اظثرد اضتالع أو اظتثرد ؿٌتقل، بؼتط أال حتثًتٛ ظتذ افًّٔتؾ 
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ضٚفٛ االظثرد أيٜ ؾقائد ربقيٜ مْذ أداء افٌْؽ ؾٚتح االظثرد أو افٌْؽ ادراشتؾ ؿّٔتٜ افٌوتٚظٜ 

 .ثالمف وثٚئؼ صحْٓٚبًد اش

ًٚ مـ أن تىِٛ افؼـٜ ورٕٚت متـ افًّٔتؾ متـ  ًٚ ذظٔ ـر أن اهلٔئٜ افؼظٜٔ ال ترى مًٕٚ

إٔقاع افورٕٚت افثل أجٚزهتٚ اهلٔئٜ افؼتظٜٔ فِؼتـٜ، وأن حتتدد فتف مٌتٚفغ مًْٔتٜ تًُتس ثَتٜ 

، وفِؼتتـٜ أن حتهتتؾ متتـ افًّٔتتؾ مهتتٚريػ -تًتتٓٔالت ذم افًتترف ادكتتذم-ؾٔتتف  افؼتتـٜ

دهتٚ دون ٕيتر إػ افًْتٌٜ افثتل حتد-االظثرد احلََٜٔٔ افثل سؾثٓٚ ؾًتاًل وذفتؽ دترة واحتدة  

ـتر أن . تُتقن مَىقظتٜ ؽتر مرتٌىتٜ بتٚفزمـ نوبؼتط أ -مٗشًٜ افَْتد افًتريب افًتًقدي

ًٚ ظتذ افٌوتٚظٜ فهتٚحلف عريتف هتق أو  فِؼـٜ أن تىِٛ مـ افًّٔؾ ضٚفٛ ؾثح االظتثرد تٖمْٔت

ر   .-تَقم افؼـٜ هبذا افثٖمغ فهٚفح افًّٔؾ وظذ حًٚبف أو  -ادهد 

 ًٚ ًٚ . هذا ـِف إذا ـٚن افًّٔؾ ؿد ؽىك االظثرد جزئٔ أمٚ فق ـٚن افًّٔؾ ؿد ؽىك االظثرد ـِٔ

ؾ٘ن مـ افًدل أال تىٚفٌف افؼـٜ بقء مـ ذفؽ شتقى افثتٖمغ ظتذ افٌوتٚظٜ، فقجتقد ادٌِتغ 

 .فدهيٚ ضِٜٔ ؾسة االظثرد مًثٍٔدة مْف

أمٚ افىريَٜ افثل دمري ظِٔٓٚ افؼـٜ ؾٔر تًّٔف االظثردات ادًثْديٜ ظـ ضريتؼ ادرابحتٜ 

فممر بٚفؼاء ؾت٘ن اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ تترى أيتٚ ؽتر شتِّٜٔ متـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ حٔتٞ تتٗول 

 :بٚفىريَٜ افثل متٚرشٓٚ افؼـٜ إػ متقيؾ بٚفٍٚئدة افربقيٜ مًثقرة، وذفؽ دٚ يع

ـٜ افًّٔؾ يقؿع ظذ ضِٛ ؾثح االظثرد بْٔر ذم ادرابحٜ عٛ أن يُقن ؾٚتح دمًؾ افؼ -أ

االظثرد هق افؼـٜ ال افًّٔؾ، أليٚ عتٛ أن تنتسي هتل افٌوتٚظٜ ادىِقبتٜ وتثًتِّٓٚ، ثتؿ 

 .تًٌٔٓٚ فًِّٔؾ

حتًؿ افؼـٜ مـ حًٚب افًّٔؾ افٌىٚء افَْدي فالظتثرد ـتٖٕر هتق ادنتسي األول  -ب

 .ح االظثردفٌِوٚظٜ وؾٚت
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حتدد افؼـٜ ًٌٕٜ افربح ظتذ انتزء ادثٌَتل متـ ؿّٔتٜ افٌوتٚظٜ بًتد حًتؿ متٚ دؾًتف  -ج

أن : افًّٔتتؾ ـٌىتتٚء َٕتتدي متتـ حًتتٚبف، وتُثتتٛ افؼتتـٜ ذم االظتتثرد ومجٔتتع وثتتٚئؼ افًِّٔتتٜ

افٌوتتٚظٜ حلًتتٚب افًّٔتتؾ ويتتْص ظتتذ اشتتؿ افًّٔتتؾ رؽتتؿ إٔتتف ذم هتتذه ادرحِتتٜ ال ظالؿتتٜ فتتف 

 .ـٜ ادنسيٜ وافٌٚئع ادهدربٚفهٍَٜ بغ افؼ

تَٔد ظذ حًٚب افًّٔؾ ظْد ؾثح االظثرد مهٚريػ ادرابحٜ مـ ًٌٕٜ أو أجقر بريتد  -د

 .أو تُِس، بْٔر افؼـٜ ذم ادرابحٜ هل ادنسي األول ادًثقرد فٌِوٚظٜ، ـر بْٔٚ إٍٓٚ

و االتٍتٚق متع ال تٗمـ افؼـٜ ظذ افٌوٚظٜ، بؾ تىِٛ متـ افًّٔتؾ افثتٖمغ ظِٔٓتٚ أ -هت

 .ادهدر ظذ افثٖمغ ظِٔٓٚ مع أن ذفؽ مـ واجٌٓٚ هل، ألن افهٍَٜ حلًٚهبٚ

تَقم ذـٜ افراجحل بثدؿٔؼ ادًثْدات ؾَط وال تَقم بٍحص افٌوٚظٜ أو اشثالمٓٚ   -و

وفٜ ظـ َٕص افٌوٚظٜ أو أي ظٔٛ ؾٔٓٚ، وتىِٛ متـ افًّٔتؾ تقؿٔتع ٗمـ ادْٔٚء، وفًٔٝ مً

ّٔؾ ـٌّٔٚفٜ بَّٜٔ افٌوٚظٜ واألربٚح ادثٍؼ ظِٔٓٚ ثؿ تَقم افؼـٜ بثيٓر ظَد افٌٔع وحيرر افً

بقفٔهٜ افنحـ بٚشؿ افًّٔؾ وتًِّف ادًثْدات، وـؾ هذا يثؿ بّررد وصقل وثٚئؼ افًِّٜٔ 

 .وفق مل تهؾ افٌوٚظٜ ادًْٜٔ

 وـؾ هذا يدل ظذ أن افؼـٜ تًثز ًٍٕٓٚ ذم افًِّٜٔ اترد  تقل حلًتٚب افًّٔتؾ بٍٚئتدة

 َٝٔ
ِّ ًٚ (مرابحتٜ)وحتٝ اشؿ  ،(افربح ادحدد)ُش ًٚ مًتثقردًا ثتؿ بٚئًت ، وفًٔتٝ افؼتـٜ منتسي

 .يثحّؾ افثزامٚت افٌٚئع افؼظٜٔ

ؾِر شٌؼ بٕٔٚف تترى اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ أن ظتذ افؼتـٜ افثقؿتػ ؾتقرًا ظتـ ؾتثح االظتثردات 

 .ٔٓٚادًثْديٜ حتٝ اشؿ ادرابحٜ فممر بٚفؼاء بٚفىريَٜ افثل تًر ظِ

هذا، وظتذ افؼتـٜ أن تِثتزم ذم ضريَتٜ ادرابحتٜ بٚفَقاظتد واخلىتقات افثٚفٔتٜ إذا أرادت 

 :افَٔٚم هبذه افًِّٜٔ ظذ افقجف ادؼوع
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ادرابحٜ فممر بٚفؼاء ؽر مِزمٜ فًِّٔؾ المر بٚفؼاء وظذ هذا األشٚس ال عتقز  -1

ؾتال عتقز . االظثردات ادًثْديٜفِؼـٜ أن تثخذ اخلىقات افثل تثخذهٚ ظٚدة مع افًّالء ذم 

ًٚ ؿٌؾ تقؿٔع ظَد ادرابحٜ، شقاء ـٚن افورن ظَٚرًا أو أشتًٓر أو ؽتر  أن تٖخذ مـ افًّٔؾ ورٕ

ًٚ أو وـٚفتٜ الشتثالم مرتٌٚتتف أو  ذفؽ مـ افورٕٚت، ـر ال عقز هلٚ أن تىِٛ مْف ـٍتٔاًل ؽٚرمت

ألن هذا خيرم ؿٚظتدة ظتدم  ،بٚتف فدهيٚمًثحَٚتف، أو مقاؾَثف ظذ حًؿ ؿّٜٔ ادرابحٜ مـ حًٚ

االفزام بٚدرابحٜ وحئؾ افقظد ؽر ادِزم إػ ظَد بٔع بٚفًٍؾ، وهق مل يثؿ بًد، حٔٞ إن وؿقظف 

 .مَٔد بثِّؽ ادٖمقر بٚفؼاء فًِغ حمؾ ادرابحٜ وتًِّٓٚ ؿٌؾ أن ئًٌٓٚ فممر

االظثرد: ألن ؾتٚتح  ـر أن ظذ افؼـٜ أال تىِٛ مـ افًّٔؾ افثقؿٔع ظذ ضِٛ ؾثح -2

 .االظثرد ومنس افٌوٚظٜ هق افؼـٜ ال افًّٔؾ

ـر أن ظذ افؼتـٜ أال حتًتؿ متـ حًتٚب افًّٔتؾ أو تىٚفٌتف بتدؾع افٌىتٚء افَْتدي  -3

 .فالظثرد ألن ؾٚحتف ومنسي افٌوٚظٜ إٕر هق افؼـٜ ال افًّٔؾ

ثتتٖمغ ظتتذ ظتتذ افؼتتـٜ ظتتدم اإلصتتٚرة فًِّٔتتؾ ذم مجٔتتع وثتتٚئؼ افؼتتاء وافَْتتؾ واف -4

افٌوٚظٜ وؽرهٚ مـ افقثٚئؼ، ألن افًّٔؾ مل ينس افٌوٚظٜ بًد وافؼتـٜ هتل افثتل شثنتسي 

 .وفٜ ظر يَثؤف ذاؤهٚ مـ تًٌٚت وافثزامٚتٗافٌوٚظٜ ؾٓل ادً

وظذ افؼـٜ أال تَٔد ظذ حًٚب افًّٔؾ أو تىٚفٌف بدؾع أي مـ مهٚريػ ادرابحٜ  -5

 .ٓٚ، بؾ تؤٍٓٚ إػ ؿّٜٔ افٌوٚظٜ وتٍُِثٓٚأو أجقر افزيد أو افثُِس ومٚ صٚهب

وفٜٔ افؼـٜ ادنسيٜ ؾًِٔٓٚ أن تٗمـ ظِٔٓتٚ أو تىِتٛ ٗافثٖمغ ظذ افٌوٚظٜ مـ مً -6

مـ ادهدر افٌٚئع ظذ افؼتـٜ أن يتٗمـ ظِٔٓتٚ، وهلتٚ أن توتٔػ تٍُِتٜ افثتٖمغ ظتذ افثٍُِتٜ 

 .افُِٜٔ فٌِوٚظٜ

 .ٚظٜ افثل يريدهٚ وؿّٔثٓٚ ومهدرهٚيْحك دور افًّٔؾ بثَديؿ بٔٚن ظـ ٕقع افٌو -7
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وظذ افؼـٜ أن تَقم بٚالتهٚل بٚفٌٚئع أو ادهدر وتًديؾ ذوط االظثرد وترتٌٔف،  -8

 .وذفؽ اشثًٌٚدًا فِهقريٜ ذم هذه ادًٚمِٜ

بًد وصقل افٌوٚظٜ واشتثالم افؼتـٜ هلتٚ، وظِتؿ افًّٔتؾ هبتٚ، وتقؿًٔتف ظتذ ظَتد  -9

ال بٖس أن يثٍُؾ افًّٔؾ بٚشثخراج افٌوٚظٜ متـ  ذائٓٚ مرابحٜ مـ افؼـٜ، بًد ـؾ ذفؽ،

 .ادْٔٚء ودؾع افرشقم انّرـٜٔ ورشقم افَْؾ

ًٚ بْٚء ظذ ضِتٛ ظّٔتؾ وحلًتٚبف، ثتؿ بًتد  -11 ال عقز فِؼـٜ أن تٍثح اظثردًا مًثْدي

وصتتقل افٌوتتٚظٜ بٚشتتؿ افًّٔتتؾ افتتذي اشتتثقردهٚ تَتتقم افؼتتـٜ بثٌتتديؾ االظتتثرد افًتتٚبؼ إػ 

مْف افٌوٚظٜ بٚفَْد ثؿ تًٌٔف إيٚهٚ بٚدرابحٜ إػ أجؾ، ألن افًِّٜٔ تثحتقل  مرابحٜ، بٖن تنسي

 .هبذا إػ بٔع افًْٜٔ افذي هق احثٔٚل فِّرابٚة

هذا وؿد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼتظٜٔ ظتذ ذوط إصتدار االظتثرد ادًتثْدي ادتذـقرة خِتػ 

 .وظدفثٓٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار( 245)األّٕقذج رؿؿ 

 .افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل 

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                          ( 134)قرار اهليئة رقم        
 

 ٓاطل ال تٛجد بٝع ايػسن١ يبضا٥ع يف َ: املٛضٛع

 يدٜٗا َطتٛدعات يًػسن١ ٚنٝف١ٝ قبضٗا ٚاضتالَٗا
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ متٚ ورد متـ ٕٚئتٛ ادتدير 

فٌوٚئع ذم ادْٚضؼ افثتل ال تقجتد  افًٚم فِّثٚجرة وافثّقيؾ مـ اشثًٍٚرات حقل بٔع افؼـٜ

 .ذم مًثقدظٚت افؼـٜ وـٍٜٔٔ ؿٌوٓٚ واشثالمٓٚ وَِٕٓٚ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم ذفؽ تقصِٝ دٚ يع

ًٚ هلتٚ مقجتقدًا ذم مًتثقدظٚهتٚ تًٌٔتف  مٚ تًٌٔف ذـٜ افراجحل فًّالئٓتٚ إمتٚ أن يُتقن  ِقـت

ظٜٔ، وإمٚ أن تُقن افٌوٚظٜ افثل ضٌِٓتٚ مثٚجرة بٚفىرق افثل تًر ظِٔٓٚ وادرٚزة مـ اهلٔئٜ افؼ

افًّٔؾ ؽر مقجقدة فدى افؼـٜ ظْد ضِٛ افًّٔؾ ؾثُثٍل افؼـٜ بَٔٚم افًّٔؾ بٚفثقؿٔع ظتذ 

ضِٛ افؼاء ادرٚز مـ اهلٔئٜ، ومـ ثتؿ تَتقم افؼتـٜ بؼتاء متٚ ضٌِتف افًّٔتؾ وتًٌتٞ مْتدوهبٚ 

ف وبٖٕف مٌٚع فؼـٜ افراجحل، وبًتد فَٔقم بٚشثالمف وووع ظالمٜ ظِٔف متٔزه مـ ؽره مـ جًْ

اشثالم افؼـٜ فٌِوٚظٜ مع مٚ يامٌٝ متُِٓٚ مـ بوٚئع تَقم بثقؿٔع افًَتد متع افًّٔتؾ ومتـ ثتؿ 

تقصؾ افٌوتٚظٜ بًتٔٚراهتٚ أو بًتٔٚرات مًتثٖجرة ظتذ حًتٚهبٚ وظتذ ظٓتدهتٚ إػ حمتؾ ظِّٔٓتٚ 

 .دظٚت افثٚبًٜ هلٚادنسي، ظذ إٔف مـ ادًثحًـ أن تَقم افؼـٜ بٚشثًرل ادًثق

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ8/3/1413: خالتاري                                       (  135)قرار اهليئة رقم               
 

 (ع)تفام بني غسن١ ايساجخٞ ٚغسن١ اال: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 :افؼـٜ وٕهف

فِراجحتل أن تنتسي مْثرتٚت متـ  وافراجحل يًّح ؾٔٓتٚ( س)يثؿ االتٍٚق بغ ذـٜ 

( س)وشقف تْير ذـٜ ( س)ظْدمٚ تثقؾر تِؽ ادْثرٚت بٖشًٚر حتددهٚ ذـٜ ( س)ذـٜ 

 .ذم إظىٚء حًؿ ظذ األشًٚر ـِر شّحٝ افيروف

ُيًّح فِراجحل بٌٔع تِؽ ادْثرٚت إػ ظّالء حمتدديـ أو إػ أي ظّٔتؾ آختر بًتد أختذ 

 .ظذ أوفئؽ افًّالء( س)مقاؾَٜ ذـٜ 

أن حتٔؾ افًّالء إػ افراجحتل فُتل تثًٚمتؾ ذـتٜ افراجحتل ( س)يُّـ فؼـٜ ذـٜ 

 .مًٓؿ مٌٚذة

 :مراحل إمتام الصفقة

إػ افراجحل تُِس أو ؾٚـس بٚشؿ افًّٔتؾ ادٓتثؿ بٚفؼتاء متع بٔتٚن ( س)ترشؾ ذـٜ 

 .ذوط افٌٔع واحلًؿ ظذ األشًٚر

أن ( س)نسي فِّْثرٚت وحيؼ فؼـٜ يُّـ أيوٚ فؼـٜ افراجحل أن تٌٚدر إػ إعٚد م

 .تٌَؾ افهٍَٜ أو ترؾوٓٚ حًٛ تقؾر افًِع بحًؿ أو بدوٕف
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تٌغ أيتٚ ال ختترج ظتـ صتٌٜٔ ( س)وبثٖمؾ اهلٔئٜ فلجراءات ادَسحٜ فِثًٚمؾ مع ذـٜ 

متقيؾ ادًٌٔتٚت افثتل صتدر ؿترار اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ بقجتقب ختروج افؼتـٜ ظْٓتٚ ختالل شتثٜ 

ر ظتتذ أثتتر ذفتتؽ ؿتترار انًّٔتتٜ افًّقمٔتتٜ فِؼتتـٜ بٚدقاؾَتتٜ ظتتذ ذفتتؽ وثالثتتغ صتتٓرًا وصتتد

 .وافثزمٝ افؼـٜ بف

وتَتسح اهلٔئتٜ ظتذ ، بْٚء ظِٔتف ال عتقز فِؼتـٜ افتدخقل ذم هتذه ادًٚمِتٜ هبتذه افىريَتٜ

ًٚ ؿٌتؾ ( س)ول ظْٓتٚ ذاء ادْثرتٚت متـ ذـتٜ ٗافؼـٜ ـٌتديؾ فًِّٚمِتٜ ادًت ذاءًا ذظٔت

عري افٌٔع ظذ افًّالء مـ ؿٌؾ افؼـٜ، وال مٕٚع ذم هذه احلٚل متـ تَٔٔتد حتديد افًّٔؾ، ثؿ 

ؽترض صتحٔح ذم ( س)ظِٔتف إذا ـتٚن فؼتـٜ ( س)بٔع افؼـٜ ظذ افًّٔؾ بّقاؾَتٜ ذـتٜ 

 .وهبذا تُقن ادًٚمِٜ صٍَٜ ذاء وبٔع حََٔثغ ذظٔثغ. تًٔغ افًّالء

 .وآفف وصحٌف أمجًغ وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد 

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 



 227 

 

 هـ8/3/1413: التاريخ                                        (  136)قرار اهليئة رقم               
 

 (ى)ايدخٍٛ يف َػسٚع َع غسن١ : املٛضٛع
  

 :وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة 

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ٕرجق افثُرم ب٘ؾٚدتْٚ بٚفرأي افؼظل حقل جقاز دخقل افؼـٜ ذم ظِّٜٔ ادًٚمهٜ بحهٜ 

افثتتل ختِتتط متتع ( MBte)ٚدة فثٖشتتٔس ومتقيتتؾ مؼتتوع إلٕثتتٚج متت (ك)ذـتتٜ ذم رأس متتٚل 

انٚزوفغ فثَِٔؾ افثِقث افْٚتٟ ظـ دخٚن ظقادم افًٔٚرات، ويثُقن هُٔتؾ متقيتؾ ادؼتوع 

 :مـ اليت

وؿتدرهٚ ( ك)مـ متقيؾ ادؼوع مـ حهِٜٔ حهص ادًٚمهغ ذم رأس مٚل ذـتٜ % 25

 .مِٔقن دوالر 214

مِٔتقن  116مهغ ؿتدرهٚ مـ متقيؾ ادؼوع يٖيت مـ ؿروض بدون ؾقائد متـ ادًتٚ% 14

 .دوالر

 116مـ متقيؾ ادؼتوع ظٌتٚرة ظتـ ؿترض متـ صتْدوق افثّْٔتٜ افهتْٚظٜٔ بٌِّتغ % 13

 .مِٔقن دوالر

 .مِٔقن دوالر مـ افٌْقك افثرٚريٜ 353مـ ادؼوع ظٌٚرة ظـ ؿروض بٌِّغ % 43

فؼتـٜ تٌتغ أن هتذه ا( ك)وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم ادًٚمهٜ ادَسحٜ فؼتـٜ افراجحتل ذم ذـتٜ 

شثَقم ذم مًيؿ رأس مٚهلٚ ظتذ ؿتروض ربقيتٜ وال عتقز فؼتـٜ تِثتزم مًٚمالهتتٚ بٚفؼتيًٜ 

 . اإلشالمٜٔ افدخقل ذم مامؾ هذه افؼـٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ
 

 .م، عبداهلل البسامصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                        (  137)قرار اهليئة رقم         
 

 صٝؼ دخٍٛ ايػسن١ يف تٓفٝر بساَج إضها١ْٝ : املٛضٛع

 ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باجلاَعات
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ افؼتـٜ اضًِٝ اهلٔئٜ 

بنٖن رؽٌٜ افؼتـٜ ذم تٍْٔتذ بترامٟ منتٚريع إشتُٕٜٚٔ ألظوتٚء هٔئتٜ  53/92/7/برؿؿ م ت م أ

 :افثدريس بٚنٚمًٚت، وهْٚك ظدة ضرق يُّـ إتٌٚظٓٚ ذم تٍْٔذ هذه افزامٟ مْٓٚ

زمٜ إلؿٚمٜ ادٌٚين ظِٔٓٚ ظذ أظوٚء هٔئٜ افثدريس تَقم ذـٜ افراجحل بٌٔع األرايض افال

ويقؿع هٗالء بدؾع ؿّٜٔ األرض َٕدًا مع تقؿٔع افثزام بٖن يَقمتقا بثقؿٔتع ظَتد اشثهتْٚع متع 

وفُتـ ألن هتٗالء . افؼـٜ إلٕنٚء ادٌٚين افالزمٜ، ويَقمقن بثًديد تُٚفٔػ افٌْٚء بٚفثًَتٔط

٘ؾراغ األرايض افثل اصتسوهٚ متـ افؼتـٜ إػ افًّالء ال يُِّقن ورٕٚت أخرى شَٔقمقن ب

ًٚ فًداد تُٚفٔػ افٌْتٚء افثتل إٍَٔثٓتٚ افؼتـٜ، وتثتٚح افٍرصتٜ  افؼـٜ مرة أخرى فثُقن ورٕ

فًِّالء بٚشثخدام ادٌٚين بًد االٕثٓٚء متـ إٕنتٚئٓٚ وفُتـ مُِٔثٓتٚ تيتؾ بٚشتؿ افؼتـٜ حثتك 

 .يْثٓل افًّالء مـ شداد ادًثحَٚت افثل ظِٔٓؿ فِؼـٜ

ً:الطريقةًالثاىوة

تَقم افؼـٜ بثقؿٔع ظَد اشثهتْٚع متع افًّتالء وينتّؾ افًَتد األرض ومتٚ ظِٔٓتٚ متـ 

وفُتـ تيتؾ مُِٔثٓتٚ . مْنئٚت ويُّـ فًِّالء مـ االٕثٍٚع بٚدٌٚين بًد االٕثٓٚء مـ تنٔٔدهٚ

فِؼـٜ حثك يَقمقا بثًديد مجٔع مٚ ظِٔٓؿ مـ افثزامٚت، وذم حٚفتٜ اشتثخدام هتذه افىريَتٜ 
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يَتتقم افًّتتالء بثَتتديؿ دؾًتتٜ َٕديتتٜ مَدمتتٜ تًتتٚدل ؿّٔتتٜ األرض، أمتتٚ تُتتٚفٔػ افٌْتتٚء ؾثًتتدد 

 .بٚفثًَٔط

ويالحظ أن افًَد شٔقؿع مع ـؾ ظّٔؾ مًثَاًل ظـ ؽره داخؾ ادؼتوع ـتر يالحتظ أن 

افىريَٜ افامٕٜٚٔ أين ـامرًا مـ افْٚحٜٔ اإلداريٜ، ألن األوػ حتثقي ظذ َٕؾ ادُِٜٔ متـ افؼتـٜ 

 .إػ افًّٔؾ ثؿ مـ افًّٔؾ إػ افؼـٜ مرة أخرى

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افىريَثغ ادَسحثغ تقصِٝ دٚ يع

ًٚ وهتل تقؿٔتع ظَتد اشثهتْٚع متع  افىريَٜ افامٕٜٚٔ ادَسحٜ ال متٕٚع متـ افثًٚمتؾ هبتٚ ذظت

ٓٚ، افًّٔؾ تَقم بّقجٌف افؼـٜ بثَديؿ األرض مٌْٔٚ ظِٔٓٚ مْزل بّقاصٍٚت حمددة مثٍؼ ظِٔ

وفُـ يٌٌْل أن يًِؿ أن مـ الزم ذفؽ إثَٚل مُِٜٔ األرض وادٌْتك فًِّٔتؾ بًتد متتٚم ادٌْتك 

وفِؼـٜ تقثٔؼ حَٓٚ ظذ افًّٔتؾ بترهـ األرض وادْتزل فهتٚحلٓٚ حثتك يتثؿ دؾتع ـٚمتؾ متٚ 

تىٌِف افؼـٜ مـ افًّٔؾ بّقجٛ ظَد االشثهْٚع، مع مالحيتٜ أن افترهـ ظَتد الزم بحتؼ 

ره وفتق مل يقثتؼ ظْتد ـٚتتٛ افًتدل، وظْتد دؾتع افًّٔتؾ ـٚمتؾ أؿًتٚط ظَتد افراهـ تامٌٝ آثتٚ

 .االشثهْٚع تَقم افؼـٜ ب٘ؾراغ األرض وادٌْك فًِّٔؾ ظْد ـٚتٛ افًدل حمررا مـ افرهـ

ًٚ ألن افٌٔتع افهتقري  ًٚ حََٔٔ أمٚ افىريَٜ األوػ ادَسحٜ ؾٓل ال توّـ حؼ افؼـٜ ورٕ

 .ؿٚبؾ فًدم االظثٌٚر ظْد افْزاع

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                         ( 138)قرار اهليئة رقم              
 

 ٔ ١ تأخري عدفع غساَ: املٛضٛع

 تط١ٜٛ عًُٝات بٝع ٚغسا٤ األضِٗ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

 حقل ؽرامٜ تٖخر مَدارهٚ مٚئتٜ ريتٚل ظتـ ـتؾ ظِّٔتٜ بٔتع 15/12/1412افؼـٜ بثٚريخ 

أشٓؿ ؾروثٓٚ مٗشًٜ افَْد افًريب افًًقدي ظذ افٌْؽ افذي يثٖخر ذم تًِٔؿ وثٚئؼ افثًقيٜ 

ادىِقبٜ ذم مقظدهٚ ادحدد وذفؽ ذم ظِّٔٚت بٔتع وذاء األشتٓؿ افثتل تَتقم هبتٚ افقحتدات 

 .ادرـزيٜ ف شٓؿ ذم افٌْقك ذم ادُِّٜ

ؾروف فورن ادهٚفح افًٚمٜ  وحٔٞ أن هذه افٌرامٜ  ٚ عقز فقيل األمر أو مـ يْقب ظْف

ًٚ مـ أن تدؾع افؼـٜ هذه افٌرامتٜ إن  فِّرثّع وإثيٚم أمقره ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ ال ترى مًٕٚ

 .اشثحَٝ ظِٔٓٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 . البسام، عبداهللمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                        (  140)قرار اهليئة رقم               
 

 دخٍٛ ايػسن١ يف عكد اضتصٓاع : املٛضٛع

 َٚػازن١ َتٓاقص١ َع عُال٥ٗا
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

فؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ اخلىتٚب افتقارد متـ اضًِٝ اهلٔئتٜ ا

 :وٕهف 414/92/5/ت/افؼـٜ برؿؿ م

تَدم إػ إدارة متقيؾ ادنٚريع بًتض افًّتالء افتذيـ يُِّتقن أرايض مًْٔتٜ وضٌِتقا متـ 

اإلدارة ادًْٜٔ بٖن تَقم بٕ٘نٚء مٌٚين ظِٔٓٚ فهٚحلٓؿ وحٔٞ أن هٗالء افًّالء ال يُِّقن أي 

ورٕٚت يَدمقيٚ إػ افؼتـٜ مَٚبتؾ تٍْٔتذ هتذه ادنتٚريع شتقى هتذه األرايض افثتل شتثَقم 

 .ظِٔٓٚ ادٌٚين ؾ٘يؿ يَقمقن ب٘ؾراغ هذه األرايض إػ افؼـٜ ورٕٚ دًثحَٚهتٚ

وافًٗال هْٚ هق هؾ هْٚفؽ حميقر ذظتل متـ ؿٔتٚم افؼتـٜ بثقؿٔتع ظَتد اشثهتْٚع متع 

م افًّٔؾ ب٘ؾراؽٓٚ فهٚفح افؼـٜ وترٕٚ دًتثحَٚهتٚ، وهتؾ افًّٔؾ إلٕنٚء مٌٚين ظذ أرض ؿٚ

 .يُّـ اشثخدام ظَد اإلعٚر ادَرون بقظد افٌٔع ذم هذه احلٚفٜ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ييٓر أن ؿهد افؼـٜ مـ ضٌِٓٚ مـ ظِّٔٓٚ إؾراغ األرض بٚشؿ افؼـٜ هق افثقثٔؼ حلتؼ 

ظْد ختِػ افًّٔؾ ظـ افًداد مـ بٔع افًَٚر واشثٍٔٚء حَٓٚ وفُتـ هتذا افؼـٜ حثك تثُّـ 

ال ئٍد افؼـٜ شقاء مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ أو افًِّٜٔ أمٚ مـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ ؾت٘ن بٚشتثىٚظٜ 

افًّٔؾ ظْد افْزاع أن يٌىؾ افٌٔع ب٘ثٌٚت إٔف بٔع صقري ومـ افًٓؾ ظِٔف إثٌٚتف خهقصتٚ إذا 

 .ـٜ وظْد ؽرهٚـٚن أمرا مًثٚدا ظْد افؼ
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وأمٚ مـ افْٚحٜٔ افًِّٜٔ ؾال خيٍتك افهتًقبٚت افثتل تُثْتػ بٔتع ظَتٚر منتٌقل بًتُْك 

صٚحٌف، وهلذا ترى اهلٔئٜ ـٌديؾ فذفؽ وؾٔف افوترن افُتٚذم حلَتقق افؼتـٜ أن تثٌتع افؼتـٜ 

 :إحدى افىريَثغ

ً:الطريقةًاألوىل

فثل يُِّٓٚ وترهْٓٚ افؼـٜ أن تقؿع افؼـٜ مع افًّٔؾ ظذ ظَد اشثهْٚع ظذ األرض ا

ومٚ ظِٔٓٚ ورٕٚ حلَٓٚ حٔٞ أن افًّٔؾ يِّؽ بّقجٛ ظَد االشثهْٚع مٚ صًْثف افؼـٜ فتف 

ظْد تًِّٔف إيٚه وهبذا يثٌغ جقاب مٚ شئؾ ظْف ذم اخلىٚب أظاله مـ إٔف ال يُّـ تقؿٔع ظَد 

االشثهْٚع هق ادٚفؽ  إعٚر مَرون بقظد افٌٔع مع افًّٔؾ ذم مامؾ هذه احلٚفٜ ألٕف أصٌح بًَد

 ؾُٔػ يًثٖجر مٚ مِؽ؟

ً:الطريقةًالثاىوة

وهل تهِح ذم حٚفٜ افدخقل مع ظّالء يَهدون اشثامرر ظَٚراهتؿ ومِخهتٓٚ أن تقؿتع 

افؼـٜ مع افًّٔؾ ظذ ظَد منٚرـٜ مثْٚؿهٜ مـ افًّٔؾ األرض تَّقم بَّٔثٓٚ افًقؿٜٔ ومتـ 

ؿ مثًٚويٜ يْٚل ـؾ مـ افؼـٜ وافًّٔؾ أشتٓر افؼـٜ تُٚفٔػ افٌْٚء وتقزع ادنٚرـٜ إػ أشٓ

حًٛ مٚ ؿدم ويْص ذم افًَد ظذ أن مـ حؼ افًّٔؾ ذاء حهٜ افؼـٜ وجزء مْٓٚ بًد ـؾ 

 .تَقيؿ دوري فٌِّْك مع افًَٚر بحٔٞ يْثٓل افًَد بثِّؽ افًّٔؾ فُٚمؾ افًَٚر

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/3/1413: التاريخ                                        (  141)قرار اهليئة رقم               
 

 املكسٕٚ بٛعد بايبٝع اإلجيازاضتفطاز حٍٛ عكد : املٛضٛع
  

 الم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، احلّد هلل وحده وافهالة وافً

 :وبًد

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ االشثًٍتٚر ادَتدم  متـ 

 :افؼـٜ حقل ظَد اإلعٚر ادَرون بقظد افٌٔع وٕهف

إػ أحد ظّالئٓٚ ويثؿ تقؿٔتع ( مْزل، أو شٔٚرة أو ؽرهٚ)ظْدمٚ تَقم افؼـٜ بثٖجر ظغ 

مَرون بقظد بٚفٌٔع ددة ثالثٜ شْقات ماماًل، وبًد ميض ثالثٜ أو أربًٜ أصتٓر يثَتدم  ظَد إعٚر

ًٚ ؾًخ افًَد وإيٚء افثٖجر، ؾٓؾ يِّؽ ادًثٖجر حؼ افًٍخ هذا؟ أم ه ؾ يُّـ افًّٔؾ راؽٌ

 ،-وهل ثالث شْقات ذم مامٚفْتٚ-ؾ اددة افثل تؿ افثًٚؿد ظِٔٓٚ فُٚم اظثٌٚر ظَد اإلعٚر مِزمًٚ 

؟ وذم حٚفتٜ متُتـ افؼتـٜ متـ ًّٔؾ بٚإلعٚر ظتـ ـٚمتؾ متدة افًَتد ؾُّٔـ مىٚفٌٜ افوبٚفثٚيل

تٖجر افًغ افثل ؿٚم افًّٔؾ األول ؾًتخ ظَتد إعٚرهتٚ إػ ظّٔتؾ آختر ؾٓتؾ يُّتـ فِؼتـٜ 

مىٚفٌٜ افًّٔؾ األول بدؾع ؿّٜٔ اإلعٚر ظـ ـٚمؾ مدة االٕثيٚر حثك تثُّـ افؼـٜ مـ تٖجر 

 ؟افًغ إػ ظّٔؾ آخر

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم االشثًٍٚر تقصِٝ دٚ يع

ظَد اإلعٚر ظَد الزم فِّدة ادثًٚؿد ظِٔٓٚ، وال يِّؽ أي مـ افىترؾغ ؾًتخف إال بروتٚ 

إذا ـٚن حيقي مقجٌٚت فًٍِتخ يًىتل ألي  -افىرف افامٚين أو بّقجٛ ٕهقص افًَد ًٍٕف 

ثل تًىٔٓٚ حؼ افًٍخ إذا أخؾ ويُّـ فِؼـٜ أن تؤػ إػ افٍَرة اف -مـ ضرذم افًَد ذفؽ 
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افًّٔؾ بٚفًَد ظٌٚرة دمًؾ مـ حَٓٚ افًٍخ أو تٖجر افًغ ظذ حًٚب افًّٔؾ واشثٍٔٚء حؼ 

افؼـٜ ؾ٘ن زاد رء تًٔده فًِّٔؾ، وإن َٕص ؾِٓتٚ احلتؼ ذم افرجتقع ظتذ افًّٔتؾ فثًتديده 

 (.131)ٔئٜ رؿؿ فِؼـٜ، ظذ إٔف يالحظ ظْد اشثخدام افؼـٜ حلؼ افًٍخ افثَٔٔد بَرار اهل

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ3/4/1413: يخالتار                                         ( 142)قرار اهليئة رقم               
 

 طًب ايػسن١ تعدٌٜ منٛذج طًب ايػسا٤: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ اخلىتٚب افتقارد متـ  

رة وافثّقيؾ تًديؾ ّٕقذج  وادثوّـ ضِٛ اإلدارة افًٚمٜ فِّثٚج 92/م/م/8افؼـٜ برؿؿ 

 .ضِٛ افؼاء افذي تًثخدمف افؼـٜ حثك تٚرخيف

وبًد اشثًراض اهلٔئٜ فِّْقذج ادذـقر أجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلتذا افَترار بًتد إجتراء  

بًض افثًديالت ظِٔف، ظذ إٔف يٌٌْتل ظتذ افؼتـٜ أال تىِتٛ متـ افًّٔتؾ أن يقؿتع ويِثتزم 

إن  -ـّْقذج افثًٓد بٚفًداد وإحوٚر افٍُالء وتَديؿ افرهـ  بقء ؿٌؾ تقؿٔع افًَد، وذفؽ

وافقـٚفٜ ظذ افراتٛ وٕحقهٚ  ٚ يقحل بٚالفثزام، وإٕر تقؿع هذه افْرذج ظَٛ إبترام  -وجد 

 .ظَد افٌٔع

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء ،صاحل احلصني، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ3/4/1413: التاريخ                                         ( 143)قرار اهليئة رقم               
 

 إجاش٠ صٝػ١ عكد تٛزٜد ايطٝازات: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ صتتٌٜٔ ظَتتد تقريتتد 

شٔٚرات افقارد مـ افؼـٜ وّـ خىٚب ٕٚئٛ اددير افًتٚم فِّثتٚجرة وافثّقيتؾ، وبدراشتثف 

مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ متٝ إجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار بًد إجتراء بًتض افثًتديالت، وجترى 

ظؼ وافامٚين ظؼ فًدم مًرؾٜ ذوط افىرؾغ، حٔٞ ال يُّـ فِٓٔئتٜ  حذف افٌْديـ احلٚدي

 .إؿرارهٚ بدون مًرؾثٓٚ فؼوط افىرؾغ وافثٖـد مـ شالمثٓٚ ذظًٚ 

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 هيع،، عبداهلل بو ممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ3/4/1413: التاريخ                                         ( 144)قرار اهليئة رقم               
 

 إجاش٠ صٝػ١ عكد االضتصٓاع: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ صتٌٜٔ ظَتد االشثهتْٚع  اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجح

افقارد مـ ٕٚئتٛ ادتدير افًتٚم فِّثتٚجرة وافثّقيتؾ بٚفؼتـٜ، وبدراشتثف متـ ؿٌتؾ اهلٔئتٜ متتٝ 

 .إجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار بًد إجراء بًض افثًديالت ظِٔف

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ3/4/1413: التاريخ                                         ( 145)قرار اهليئة رقم               
 

 د إجياز َعدات إجاش٠ عك: املٛضٛع

 َكسٕٚ بٛعد بايبٝع
  

 :آفف وصحٌف، وبًدظذ الم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد واحلّد هلل وحده وافهالة وافً

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ صٌٜٔ ظَد إعٚر مًتدات 

مَرون بقظد افٌٔع افقارد مـ افؼـٜ وّـ خىٚب اإلدارة افًٚمتٜ فِّثتٚجرة وافثّقيتؾ رؿتؿ 

 .اؾَٜ هلذا افَراروبدراشثف مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ متٝ إجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادر ،92/4/ت/م

 .آفف وصحٌف أمجًغظذ وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد و 

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ9/4/1413: التاريخ                                         ( 146)قرار اهليئة رقم               
 

 االعتُادات املطتٓد١ٜ: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اجثًّٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر بْٚء ظذ ضِتٛ ٕٚئتٛ ادتدير 

نٜ َٕٚط تثًِؼ بَرار اهلٔئتٜ رؿتؿ افًٚم فًِالؿٚت افدوفٜٔ واالشثامرر افذي حي االجثرع دْٚؿ

 :ادثًِؼ بٚالظثردات ادًثْديٜ، وبًد ادْٚؿنٜ تقصِٝ اهلٔئٜ دٚ يع( 133)

أجٚزت اهلٔئٜ صتٌٜٔ ضِتٛ افؼتاء ادًتثخدم فتدى افؼتـٜ بٚفهتٌٜٔ ادراؾَتٜ هلتذا  :أوالًً

 .ُِّٜافَرار فثًثخدمف ذم ظَقد ادرابحٜ افثل تنسي افؼـٜ ؾٔٓٚ افٌوٚئع مـ خٚرج اد

أجٚزت اهلٔئٜ فِؼـٜ أن تىِتٛ متـ ظّالئٓتٚ وترٕٚت وتثقثتؼ متـ حَقؿٓتٚ افثتل  :ثاىواًً

شثْنٖ مـ جراء افثًٚمؾ مًٓؿ ظذ أال تًثخدم هذه افورٕٚت ذم ظَقد ادرابحٜ مع ظّالئٓتٚ 

ًٚ، وتُثٛ افؼـٜ فًِّٔتؾ ذم  إال بًد تقؿٔع هٗالء افًّالء ظَقد ادرابحٜ، وثٌٚت افًَد ذظ

ؿٌقهلتتٚ افوتترٕٚت وحتديتد شتتَػ افثًٚمتتؾ مًتف ظٌتتٚرة تٗـتتد ظتدم أحَٔتتٜ افؼتتـٜ ذم خىتٚب 

اشثخدام هذه افورٕٚت ذم مًٚمالت ادرابحٜ إال بًد تقؿٔع ظَقد ادرابحٜ متـ افىترؾغ، أي 

 .بًد أن متثِؽ افؼـٜ افٌوٚظٜ ادىِقبٜ وتثًِّٓٚ ثؿ تًٌٔٓٚ فًِّٔؾ

ٌِوٚئع افثل تنسهيٚ مـ اخلٚرج وترد ظـ ضريتؼ بٚفًٌْٜ الشثالم ذـٜ افراجحل ف :ثالثاًً

افٌحر أو انق أو افتز، يَتقم افراجحتل بثُّتغ افًّٔتؾ متـ منتٚهدة افٌوتٚظٜ افثتل ضٌِٓتٚ، 

بحٔٞ يذهٛ مْدوبف دنٚهدهتٚ وافثٖـد مـ مىٚبَثٓتٚ فِّقاصتٍٚت وافًتدد ادىِتقب، وبًتد 
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ف اشتثالم افٌوتٚظٜ متـ شتٚحٜ ذفؽ يثؿ تقؿٔع افًَد مع افًّٔؾ وتًتِّٔف افقثتٚئؼ افثتل ختقفت

 .انّرك

ًٚ متـ أن تىِتٛ افؼتـٜ متـ افقـٔتؾ ادالحتل أن يَتقم  :رابعاًً ًٚ ذظٔت ال ترى اهلٔئتٜ مًٕٚت

بثزويد افًّٔؾ ضٚفٛ افؼتاء بًْتخٜ متـ وثَٔتٜ افنتحـ افثتل تٌتغ مقظتد وصتقل افٌوتٚظٜ 

 .وذفؽ فلحٚضٜ

ًّٔتؾ ضٚفتٛ افؼتاء ظتذ ترى اهلٔئٜ ظدم جقاز أختذ دؾًتٜ مَدمتٜ وترٕٚ متـ اف :خامساًً

حًٚب ؿّٜٔ افٌوٚظٜ افثل شٔنسهيٚ مـ افؼـٜ، فًدم وجقد أي تًٚؿد بْٔٓر ؿٌؾ تقؿٔع ظَد 

افٌٔع، ؾ٘ن افورن إٕر يُقن ذم مَٚبتؾ افثتزام وفتٔس فًِّٔتؾ أي افثتزام دمتٚه افؼتـٜ ؿٌتؾ أن 

 .ينسي مْٓٚ افٌوٚظٜ

 .فف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآ

 

 .( )، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 

                                                 
مع افثحٍظ بٚفًٌْٜ ألخذ افوترن افتقارد ذـتره ذم افٍَترة »:  حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل بـ مْٔع، وٕص حتٍيف  (1)

 .شافامٕٜٚٔ مـ هذا افَرار
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 هـ2/5/1413: التاريخ                                         ( 147)قرار اهليئة رقم               
 

 حٍٛ صٝػيت عكدٟ االضتصٓاع : املٛضٛع

 ١ُٝ ٚاملكاٚي١ يبٓا٤ َسافل تعًٝ
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ صٌٜٔ إّٔتقذج ظَتد 

فٌْتتٚء متتدارس ( أ)متتـ ؿٌتتؾ ذـتٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر  فاالشثهتْٚع ادزمتتع تقؿًٔتت

 .ومراؾؼ تًِّٜٔٔ

ٔئٜ ظذ إّٔقذج ظَد ادَٚوفٜ ادزمع تقؿًٔتف بتغ ذـتٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ ـر اضًِٝ اهل

فالشتتثامرر وادَتتٚول متتـ افٌتتٚضـ افتتذي شتتثٍُِف ذـتتٜ افراجحتتل بثٍْٔتتذ ادتتدارس وادراؾتتؼ 

 .(أ)افثًِّٜٔٔ افثل تِثزم بٕ٘نٚئٓٚ 

ت افالزمتٜ وؿد متٝ إجٚزهتر مـ اهلٔئٜ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلتذا افَترار بًتد إجتراء افثًتديال

 .ظِٔٓر

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام



 242 

 

 

 هـ29/7/1413 :يخالتار                                       ( 148)قرار اهليئة رقم               

 

 قٝاّ ايػسن١ بايبٓا٤ : املٛضٛع

 ع٢ً أزض َطتأجس٠ يعًُٝٗا
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

وضٌِٝ هتذه افؼتـٚت أن تَتقم ( س)يع بًٌض ذـٚت ؾَد تَدمٝ إدارة متقيؾ ادنٚر

إدارة متقيؾ ادنٚريع بٕ٘نٚء مٌٚين شُْٜٔ وإداريٜ، وفُـ األرايض ادىِقب إٕنٚء ادٌٚين ظِٔٓتٚ 

فًٔٝ  ِقـٜ هلذه افؼـٚت، وإٕر هل  ِقـٜ فِدوفتٜ ومتٗجرة ظتذ افؼتـٚت بًَتقد إعتٚر 

 .ضقيِٜ

 -ٕٔٚبٜ ظـ ذـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر  –وترؽٛ إدارة متقيؾ ادنٚريع أن تَقم 

بثقؿٔع ظَقد بٔع مْنآت حتٝ افثنٔٔد مع هذه افؼـٚت، وحٔٞ أن ظَد بٔتع مْنتآت حتتٝ 

افثنٔٔد ادرٚز مـ اهلٔئٜ يًتثخدم ذم حتٚل ـتقن األرايض  ِقـتٜ فًِّٔتؾ، بٔتْر افؼتـٚت ذم 

م بتٚفْير واإلؾتٚدة ظتـ إمُتٚن مقوقع خىٚبْٚ هذا مًثٖجرة وفًٔٝ مٚفُٜ، فذا ٕٖمتؾ افثُتر

 .اشثخدام افًَد ادذـقر وـذفؽ أي ظَقد أخرى ذم هذا ادرٚل

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع
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يٌٌْل ظذ افؼـٜ افثٖـد مـ أن ظَد إعٚر األرض افذي بّقجٌف اشثٖجر افًّٔؾ األرض 

األرض ادتٖجقرة، وبْتٚء ظتذ ذفتؽ ؾٕ٘تف عتقز  ال حيير ظذ ادًثٖجر بْٚء مامؾ هذه ادٌٚين ظتذ

بًتتد ( 48)فِؼـٜ أن تدخؾ مع افًّٔؾ ذم ظَد االشثهتْٚع ادرتٚز متـ اهلٔئتٜ بَرارهتٚ رؿتؿ 

تًديؾ مَدمثف افثل تْص ظذ متِؽ افًّٔؾ ف رض ادراد افٌْٚء ظِٔٓٚ بر ئٍد تكؾف ذم افٌْٚء 

 .ظِٔٓٚ، بْٚء ظذ ظَد اإلعٚر افذي خيقفف ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ29/7/1413 :التاريخ                                       ( 149)قرار اهليئة رقم               
 

 سن١ يف احلطابات ايك١ًًٝ تصسف ايػ: املٛضٛع

 َع ضُإ ايػسن١ هلا
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

أرصتدة دائْتٜ بٌّتٚفغ تَتؾ حٔٞ الحيْٚ أن بًض احلًٚبٚت انٚريٜ ذم افٍروع تقجد هبٚ 

ريٚل، وٕيرًا دٚ تىٌِف هذه احلًٚبٚت مـ مثٚبًٜ دوريتٜ تُِتػ افؼتـٜ أـامتر متـ ( 111)ظـ 

ؿّٜٔ هذه األرصدة، ؾَد تؿ إصدار تًِٔرت فٍِروع تَثيض بسحٔتؾ أرصتدة احلًتٚبٚت افثتل 

 ،بريٚل ؾٖؿؾ،  وافثل مٙ ظِٔٓتٚ أربتع شتْقات ظتذ آختر حرـتٜ متتٝ بٚحلًتٚ( 111)تٌِغ 

وبًد إجراء ـٚؾٜ االتهٚالت وبُؾ افقشٚئؾ ادُّْٜ بٚفًّٔؾ دًرؾٜ مقؿٍتف متـ ظتدم حتريتؽ 

حًٚبف، وذم حٚفٜ تًذر االتهٚل بٚفًّٔتؾ يتثؿ ترحٔتؾ افرصتٔد إػ اإلدارة افًٚمتٜ وؿٔتد هتذه 

ادٌٚفغ حلًٚب األظرل اخلريٜ فِكف مْف ظذ أوجف اخلر ادثًٚرف ظِٔٓٚ، حًٛ تقجٔٓٚت 

 .ادٍُِٜ هبذا اخلهقصافِرْٜ 

ًٚ إٔتف إذا راجتع افًّٔتؾ افٍترع ذم أي وؿتٝ واتوتح  ظِر بٖن ٍٕس افثًِٔرت تَثيض أيوت

حتقيؾ افرصٔد إػ اإلدارة وضِٛ إظٚدة ادٌِغ حلًٚبف، ؾٔثؿ حتقيتؾ ادٌِتغ إػ حًتٚب افًّٔتؾ 

كف ظتذ وبذفؽ حتؾ افؼـٜ حمؾ افًّٔؾ ذم اف. مٌٚذة، وؿٔده ظذ حًٚب األظرل اخلريٜ
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األظرل اخلريٜ، وحٔٞ ضِٛ ادحٚشٛ افَٕٚقين ظرض هذه اإلجراءات ظذ اهلٔئٜ افؼتظٜٔ: 

 .ؾْٕ٘ٚ ٕحٔؾ إفُٔؿ هذا ادقوقع فدراشثف وإؾٚدتْٚ برأيُؿ افؼظل ذم ذفؽ

 :وبًد تداول اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ْقب ظْف مٚ ذم حًٚبف ظْد مٚ دامٝ افؼـٜ شثوّـ ظْد ضِٛ صٚحٛ احلًٚب أو مـ ي

ترحٔؾ رصٔده حلًٚب األظرل اخلريٜ سف ادٌِغ مـ حًٚب األظترل اخلريتتٜ أو حًتٚب 

افؼـٜ ًٍٕٓٚ، ؾال بٖس هبذه افًِّٜٔ، وفِؼـٜ أن توتٔػ ألّٕتقذج ؾتثح احلًتٚب انتٚري 

ريتٚل ذم  ظٌٚرة خيقل ؾٔٓٚ افًّٔؾ افؼـٜ بًد مرور مدة حمددة ظذ دمّٔد مٌِغ ذم حتدود مٚئتٜ

 . حًٚبف حتقيِف حلًٚب األظرل اخلريٜ وسؾف، وذم هذا حؾ دائؿ دامؾ هذه احلٚفٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،: املٛقعٕٛ
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 هـ29/7/1413 :التاريخ                                       ( 150)قرار اهليئة رقم               
 

 دفع ايفٛا٥د يًبٓٛى املساض١ً ٚقبضٗا: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

مجٔتتع ادراشتتِغ افتتذيـ ٕثًٚمتتؾ مًٓتتؿ يٌَِتتقن بٚدَٚصتتٜ وافثًٚمتتؾ بٚدامتتؾ ؾتتٔر خيتتص إن 

بْقك حثك الن مل ٕثُّـ مـ إؿْٚظٓؿ، وال زافقا يرؾوقن ؿٌقل ( 6)إُنٚف افرصٔد مٚ ظدا 

يؿ فُْٚ ؿد دبرٕٚ افثًٚمؾ مع ؽرهؿ، ـر إٔف اادَٚصٜ، وفقال أيؿ ادراشِقن افقحٔدون ذم بِد

يتثؿ ؾٔٓتٚ َٕتؾ وتٌتٚدل أمتقال متـ حًتٚبٚتْٚ إػ بْتقك أخترى أو إػ ظّٔتؾ فتف  تقجد حتٚالت

حًٚب ذم بْؽ آخر، ويهٚدف ظدم تٍْٔذ افدؾع بًٌٛ افًىؾ افرشّٜٔ ذم افٌِدان، أو بًٌٛ 

ؽِىتتٜ ذم افتترؿؿ افنتتي، أو أن مراشتتِْٚ يرشتتؾ ادٌِتتغ ظتتذ مراشتتؾ آختتر بٚخلىتتٖ، وبٔتتْر يتتثؿ 

حٔح وحؾ ادنُِٜ ٕوىر إػ دؾع ؾقائتد ظتـ متدة افثتٖخر، اشسجٚع احلقافٜ ظذ افقجف افه

وهلذه األشٌٚب، ٕٖمؾ اإلؾٚدة برأيُؿ مـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ حتقل إمُٕٚٔتٜ إجتٚزة أن ٕتدؾع متٚ 

ٕثحِّف مـ ؾقائد مـ افٍقائد افثل ٕحهؾ ظِٔٓٚ، وهذا ؾَط فِحٚالت االوتىراريٜ اخلٚرجتٜ 

 .ظـ إرادتْٚ

 :ذـقر تقصِٝ دٚ يعوبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال اد

ال ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ ادقاؾَتٜ ظتذ أن تٖختذ افؼتـٜ افٍقائتد افربقيتٜ وتًتدد هبتٚ متٚ ؿتد 

يًثحؼ ظِٔٓٚ ذم احلٚالت افثل ذـرهتٚ ذم افًٗال، حٔٞ إن إجٚزة ذفؽ هق إجٚزة ألـؾ افربتٚ 
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ًٚ ب٘مجٚع ادًِّغ، وظِٔف ٕص افَرآن وافًْٜ افٌْت تقيٜ وال صتؽ أن وإيُٚفف، وهق ال عقز ذظ

ًٚ مًتٚسًا يًتثِزم أن تثحّتؾ بًتض افٍَْتٚت  ًٚ إشتالمٔ  -تٖشٔس هذه افؼـٜ وـقيٚ مكتؾ

ذم شٌٔؾ هذا اهلدف افًٚمل، ؾًذ افؼـٜ االفثزام بَترار افؼتـٜ افًتٚبؼ رؿتؿ  -وهل يًرة 

 افذي يْص ظذ إٔف ذم حٚل اوىرار افؼـٜ فِثًٚمؾ مع بًض افٌْقك افثل ال تٌَتؾ إال( 16)

افثًٚمؾ بٚفٍٚئدة ؾِِؼـٜ أن تقدع فدى هذه افٌْقك أمقاالً تثٍٚدى هبتٚ دؾتع ؾٚئتدة ربقيتٜ هلتذه 

تؾ  ،افٌْقك وإن اشثحَٝ هذه األمقال ؾٚئدة فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ ؾًتذ افؼتـٜ أن حته 

هذه افٍٚئدة وال تدظٓٚ هلذه افٌْقك فثًتثٍٔد مْٓتٚ، ظتذ أال تتدخؾ هتذه افٍٚئتدة وتّـ افذمتٜ 

دٚفٜٔ فِؼـٜ، أي ال تدخؾ وّـ مقاردهٚ و أربٚحٓٚ وإٕر دمْٛ ذم حًتٚب ختٚص يكتف ا

ؾٔرتتٛ ظتتذ افؼتتـٜ افثقؿتتػ ؾتتقرًا ظتتـ دؾتتع ؾٚئتتدة فٌِْتتقك افثتتل  ،مْتتف ظتتذ األظتترل اخلريتتٜ

 .تراشِٓؿ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .عبداهلل بو مهيع صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ29/7/1413 :التاريخ                                       ( 151)قرار اهليئة رقم               
 

 تفٜٛض املػرتٟ َٔ ايػسن١: املٛضٛع

 بتخدٜد ٚاضتالّ َا ضٝػرتٜ٘
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بّْىَتٜ افَهتٔؿ وحٚئتؾ، ومتـ ـٌتٚر ظّتالء ( س)أحد مقزظغ ذـتٜ ..... حٔٞ أن افًٔد

ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر، وؿد تَدم بىِٛ ذاء شٔٚرات بٚفثًَٔط ظـ ضريؼ افؼـٜ، 

أن تَقم بثٍقيوف بثحديد واشثالم هذه افًتٔٚرات مٌتٚذة متـ افقـٔتؾ، ومتـ ثتؿ يتثؿ حتديتد ظذ 

ًٚ متـ ذـتٜ  ؿّٜٔ افًَط افًْقي ادىِقب مْف، وبًَد منٚبف فًَِد ادرؾؼ وافذي تؿ تقؿًٔتف شتٚبَ

 .، فذا ٕٖمؾ اإلؾٚدة ظـ جقاز ذفؽ حثك يثًْك فْٚ إـرل بٚؿل اإلجراءات(ب)

 :افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يعوبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم 

ال عقز فِؼـٜ افدخقل مع افًّٔؾ ادذـقر بٚفىريَٜ ادَسحٜ وافثتل اظثتٚد ظتذ افثًٚمتؾ هبتٚ 

ًٚ (ب)مع ذـٜ  بتر ذم ذفتؽ دختقل  -: ألن افراجحل فـ يَقم بٚفثزامٚت وواجٌتٚت افٌتٚئع ذظت

ٔتذ افهتقرة ادَسحتٜ حيتقل وتقـٔؾ ادنتسي وتٍْ -افًٔٚرات ذم مِؽ أو ورن ذـٜ افراجحل 

ًٚ، ؾال عقز فِؼـٜ افدخقل ذم هذه افًِّٜٔ  .افًِّٜٔ ـِٓٚ إػ صقريٜ تًس متقيالً ربقي

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ29/7/1413 :التاريخ                                      ( 152)قـرار اهليئة رقم               
 

 أضًٛب خط املتاجس٠ : املٛضٛع

 ايرٟ تسغب ايػسن١ يف ايتعاٌَ ب٘ َع عُال٥ٗا
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

فراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ ا

 :افؼـٜ وٕهف

ؾَد ؿٚمٝ إدارة افدراشٚت ادٚفٜٔ واالؿثهٚديٜ بَىٚع ادثٚجرة وافثّقيؾ بثىتقير أشتِقب 

 ،"ختط ادثتٚجرة"مًغ فِثًٚمؾ مع بًض ظّالء ادثٚجرة وافثّقيؾ وأشّٝ هتذا األشتِقب 

اماًل يرؽٛ ذم ذاء ـّٜٔ ـٌرة مـ مقاد افٌْٚء، ويثِخص هذا األشِقب ذم أن بًض افًّالء م

وفُـ ال يرؽٛ ذم اشثالمٓٚ دؾًٜ واحدة وإٕر ظذ دؾًتٚت، وظْتد ذفتؽ تَتقم اإلدارة ادًْٔتٜ 

بدراشٜ ضٌِف وإصدار ادقاؾَٜ ظذ شَػ ادٌِغ اإلمجٚيل افذي يُّـ افًّٔؾ ذاء شِع خمثٍِٜ 

راتٛ أو ؽره، وبًد ذفؽ يَقم افًّٔؾ بؼتاء افًتِع بف بًْٚء ظذ إمُٕٚٚتف ادٚفٜٔ، شقاء أـٚن اف

افثل يرؽٛ ظذ دؾًٚت بحٔٞ حيًٛ ـؾ دؾًٜ ظِّٜٔ بٔتع مًتثَِٜ ٕيترًا فثٌتر األشتًٚر متـ 

وؿٝ اشثالم دؾًتٜ إػ وؿتٝ اشتثالم أخترى، ويًتثّر افًّٔتؾ ذم افؼتاء ظتذ دؾًتٚت حثتك 

 .يًثٍْد افًَػ ادٚيل افذي واؾؼ ظِٔف ذم افٌدايٜ

 .افؼـٜ بخىٚهبٚ مذـرة ظـ خط ادثٚجرة ادذـقر وؿد أرؾَٝ

 :وبًد افثداول إثٓٝ اهلٔئٜ إػ مٚ يع

إذا ـٕٚٝ مقاد افٌْٚء افثل يريد افًّٔؾ ذاء افُّٜٔ اإلمجٚفٔتٜ مْٓتٚ ظتذ أن يثًتِّٓٚ  -1

ظذ دؾًتٚت ـتؾ دؾًتٜ بًتًرهٚ يتقم تًتِّف إيٚهتٚ مقجتقدة بُٚمِٓتٚ فتدى ذـتٜ افراجحتل 
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ذم مًثقدظٚهتٚ، واصسى افًّٔؾ تِؽ افُّٜٔ اإلمجٚفٜٔ مْٓٚ صٍَٜ واحدة، ادكؾٜٔ فالشثامرر 

ظذ أن يثًِّٓٚ ظذ دؾًٚت حمددة، ـؾ دؾًٜ بًًر يقمٓٚ، ؾذفؽ جتٚئز وإن مل حيتدد ذم افًَتد 

ثّـ ـؾ دؾًٜ، بؾ اتٍؼ ظذ أن ثّـ ـؾ دؾًٜ حيدد ظْد تًِّٓٚ بًًر يقمٓٚ، ويًثز مـ ؿٌٔتؾ 

فًًر ذم يقم مًغ، ؾال يُقن مـ ؿٌٔؾ جٓٚفتٜ افتامّـ ادًٕٚتٜ، وهتق متٚ افٌٔع بر شَْٔىع ظِٔف ا

 .أؾثك بف صٔخ اإلشالم وتِّٔذه ابـ افَٔؿ

وإذا اتٍتتؼ افًّٔتتؾ متتع افؼتتـٜ ظتتذ ذاء افًتتحٌٜ األوػ ؾَتتط متتـ افٌوتتٚظٜ ـّٔتتٜ  -2

وشًرا، ظذ أن ينسي ـؾ شحٌٜ الحَٜ حْٔر يىٌِٓٚ وبًًر يقمٓٚ ؾذفؽ أيوٚ جٚئز، ويًثز 

ذ ـؾ شتحٌٜ وتقؿٔتع ـٌّٔتٚالت بامّْٓتٚ ادٗجتؾ أو ادًَتط متـ ؿٌٔتؾ بٔتع ادًٚضتٚة ذم ـتؾ أخ

شحٌٜ، وإن مل عدد فف ضِتٛ وال إعتٚب وؿٌتقل سحيتٚن، ألن ادًٚضتٚة أختذ وظىتٚء ؾًِٔتٚن 

 .يَقمٚن مَٚم اإلعٚب وافٌَقل ذم ـؾ شحٌٜ، ألير مٌْٔٚن ظذ تٍٚهؿ شٚبؼ بغ افىرؾغ

افثل يريد افًّٔؾ ذاءهٚ مـ افؼـٜ فًٔٝ ذم ( مقاد افٌْٚء)ٚظٜ وأمٚ إذا ـٕٚٝ افٌو -3

مِؽ افؼـٜ وحقزهتٚ ظْد افًَد، ؾال عقز فِؼـٜ أن تٌٔع مٚ ال متِؽ إال بىريَٜ افًتِؿ ؾتٔر 

يهح ؾٔتف بٔتع افًتِؿ وبؼتوضف، وذم ضًِٔثٓتٚ تًرٔتؾ افتامّـ، أو بىريتؼ ظَتد االشثهتْٚع، 

ـٕٚتٝ افؼتـٜ ال متِتؽ افٌوتٚظٜ حتغ ضِتٛ افًّٔتؾ  أي إذا -وـذفؽ يُّـ ذم هذه احلٚفٜ 

ؾثنسهيٚ فًٍْٓٚ بْتٚء ظتذ ضٌِتف، . أن تىٌؼ ضريَٜ بٔع ادرابحٜ فممر بٚفؼاء -راؽٛ افؼاء 

 .وبًد أن تثًِّٓٚ وتدخؾ ذم وريٚ تًٌٔف إيٚهٚ بٚفربح افذي يثٍَٚن ظِٔف

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ22/10/1413 :التاريخ                                     ( 154)قرار اهليئة رقم               
 

 ١ٜعكد ايتصاّ بأدا٤ خدَات عكاز: املٛضٛع

- 956ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ صتٌٜٔ ظَتد افثتزام 

م، وبًد اشثًراوتف 918/12/1992بٖداء خدمٚت ظَٚريٜ افقارد مـ افؼـٜ بخىٚهبٚ رؿؿ 

 .ٌؾ اهلٔئٜ أجرت بًض افثًديالت وأجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هلذا افَرارمـ ؿ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ ،وبٚهلل افثقؾٔؼ 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ14/11/1413 :التاريخ                                     ( 155)قرار اهليئة رقم               
 

 جٛاش حصٍٛ غسن١ ايساجخٞ : املٛضٛع

 ع٢ً عُٛي١ يف حاي١ بٝع أٚ اضرتداد ايػٝهات ايطٝاح١ٝ
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد 

بٚفريٚل افًًقدي ذم حٚفٜ ( ش)افؼـٜ حقل برٕٚمٟ احلقاؾز وافًّقالت افثل تدؾًٓٚ ذـٜ 

 .بٔع أو اشسداد ذـٜ افراجحل افنُٔٚت افًٔٚحٜٔ بٚفريٚل افًًقدي

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم هذا افزٕٚمٟ وافثُٔٔػ افٍَٓل فٌٔع ذـٜ افراجحل هلتذه افنتُٔٚت 

 :ٚ طٓر هلٚ مٚ يعافًٔٚحٜٔ واشسدادهٚ  ٚ اصساه

حتقل  29/8/1411وتتٚريخ  82شٌؼ أن أصتدرت اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ ؿرارهتٚ رؿتؿ : أوال

إصدار افنُٔٚت افًٔٚحٜٔ افثل تهتدرهٚ افؼتـٜ وافثُٔٔتػ افٍَٓتل هلتٚ ورأت إٔتف ال متٕٚع 

ًٚ مـ إصدار وتداول افنُٔٚت افًٔٚحٜٔ  .ذظ

مٚ هق ذم حٚفٜ بٔتع ذـتٜ افراجحتل ول ظْٓٚ، مْٓٚ ٗهذه احلقاؾز أو افًّقالت ادً: ثٕٚٔٚ

 .فِنُٔٚت افًٔٚحٜٔ، ومْٓٚ مٚ هق ذم حٚفٜ اشسداد ذـٜ افراجحل هلذه افنُٔٚت ادذـقرة

أمٚ بٚفًٌْٜ فِحقاؾز ادذـقرة ذم حٚفٜ بٔع ذـٜ افراجحل فِنُٔٚت افًٔٚحٜٔ ؾ٘ن ذـتٜ 

ـٜ افراجحل ويىِٛ فًِّٔؾ افذي يٖيت إػ ذ( ش)افراجحل وشٔط ذم افٌٔع ٕٔٚبٜ ظـ ذـٜ 

توتتع ظْتتد ذـتتٜ افراجحتتل هتتذه ( ش)ذاء هتتذه افنتتُٔٚت افًتتٔٚحٜٔ، بتتدفٔؾ أن ذـتتٜ 

ًٚ (ش)افنُٔٚت ومٚ بٚظٝ مْٓٚ ذـٜ افراجحل حتقل ؿّٔثٓٚ فؼـٜ  ، فذا ال ترى اهلٔئتٜ مًٕٚت
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ًٚ مـ حهقل ذـٜ افراجحل ظذ هتذه افًّقفتٜ ادًترة بتٚحلقاؾز افثتل متْحٓتٚ افؼتـٜ  ذظٔ

 .ة فِنُٔٚت ذم حٚفٜ افٌٔعادهدر

فؼتـٜ افراجحتل إذا متتٚ اشتسدت ( ش)وأمٚ افًّقالت أو احلقاؾز افثل تتدؾًٓٚ ذـتٜ 

ًٚ فؼتـٜ افراجحتل أختذ هتذه  ذـٜ افراجحتل هتذه افنتُٔٚت متـ افًّتالء ؾٕ٘تف عتقز أيوت

 : أليٚ ذم هذه احلٚفٜ تٖختذ(ش)افًّقفٜ إذا ـٕٚٝ ؿد اشسدت هذه افنُٔٚت ٕٔٚبٜ ظـ ذـٜ 

، (ش)هذه افًّقفٜ أو احلٚؾز مَٚبؾ افقشٚضٜ ذم االشسداد افثل ؿٚمٝ هبٚ بغ افًّٔؾ وذـتٜ 

ًٚ وال ظالؿٜ هلتٚ بتٚفزمـ افتذي  ويٌٌْل أن يِحظ هْٚ وجقب أن تُقن هذه افًّقفٜ حمددة شٍِ

يًثٌرق بغ دؾع ذـٜ افراجحل ؿّٜٔ هذه افنتُٔٚت فًِّٔتؾ واشتسدادهٚ هلتذه افَّٔتٜ متـ 

 (.ش)ذـٜ 

واخلالصٜ أن اشثحَٚق ذـٜ افراجحل هلذه احلقاؾز ذم حٚل افٌٔع أو ذم حٚل االشتسداد 

ًٚ، وأن يقوتح هتذا  ًٚ فًٍْف وال بٚئً ًٚ ال منسي ًٚ حمو مؼوط أن تُقن ذـٜ افراجحل وشٔى

 (. ش)ذم افًالؿٜ افثًٚؿديٜ مع ذـٜ 

 .ًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمج

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ14/11/1413 :التاريخ(                                      156)قرار اهليئة رقم               

 

 إضاف١ عباز٠ يًفكس٠ ايطادض١ : املٛضٛع

 ًُٝات املتاجس٠ َٔ اتفاق١ٝ تٛنٌٝ يتٓفٝر ع

 يف ايعُالت األجٓب١ٝ ٚاملعادٕ ايٓفٝط١

  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

س متـ اتٍٚؿٔتٜ تقـٔتؾ افذي تىِٛ ؾٔف إوٚؾٜ ؾَرة فٌِْد افًتٚد 1114/4/92افؼـٜ برؿؿ 

فثٍْٔذ ظِّٔٚت ادثٚجرة ذم افًّالت األجٌْٜٔ وادًٚدن افًٍْٜٔ افثل شتٌَٝ أن أجٚزهتتٚ اهلٔئتٜ 

 :افؼظٜٔ، وٕص افٍَرة مٚ يع

مع اشثّرار تًٚمِف مع افؼـٜ، ـر حيؼ فِىرف األول إيَٚف تًٚمِف مٚ مل يهؾ رد ـثٚيب "

ل ؾسة أؿهٚهٚ ثالثقن يقمٚ مـ تٚريخ إرشٚل افَرار مْف يٗـد مجٔع افًِّٔٚت افثل ؿٚم هبٚ خال

 ."افثٖـٔدي ثؿ افثًزيز افذي ئِف

ًٚ مـ إوٚؾثٓٚ فالتٍٚؿٜٔ ادذـقرة  .وبثٖمؾ اهلٔئٜ هلذه افٍَرة رأت إٔف ال مٕٚع ذظ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام  احلصني،صاحل، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ14/11/1413 :التاريخ                                     ( 157)قرار اهليئة رقم               
 

 بٝع ايػسن١ اخلسضا١ْ اجلاٖص٠: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

هلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ ا

 .افؼـٜ حقل رؽٌثٓٚ ذم بٔع اخلرشٕٜٚ انٚهزة ظذ افًّالء افذيـ يىٌِقن ذفؽ مْٓٚ

وٕيرًا ألن اخلرشٕٜٚ ينتسهيٚ افراجحتل متـ ادهتْع افتذي عٓزهتٚ، ويرشتِٓٚ ادهتْع إػ 

وخ ذم ادقؿع ادىِقب، دون أن تدخؾ ذم وؿتٝ متٚ ذم افًّٔؾ افذي اصساهٚ مـ افراجحل فث

ظٓدة افراجحل، ؾَد اؿسحٝ ذـٜ افراجحل أن تَقم بثزويد افؼـٜ افثل تهتْع اخلرشتٕٜٚ 

بٚدُقٕٚت األشٚشتٜٔ فِخرشتٕٜٚ، وتهتدر ذـتٜ افراجحتل فؼتـٜ اخلرشتٕٜٚ أوامتر بثهتْٔع 

 .اخلرشٕٜٚ حًٛ ضِٛ ظّالء ذـٜ افراجحل

ذم هذا االؿساح رأت أن هذا االؿساح ؽتر ظّتع ألن افقاؿتع افًّتع ذم وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ 

مهٕٚع اخلرشٕٜٚ انٚهزة هق ختزيـ هذه ادُقٕٚت بهتقرة شتٚئٌٜ، وفتٔس بٚإلمُتٚن ظتزل متٚ 

خيص ذـٜ افراجحل ظـ ادُقٕٚت افثل ختص ذـٜ اخلرشٕٜٚ، ثؿ أن هْٚك صًقبٚت ظِّٜٔ 

جحتل، واخثالؾٓتٚ متـ مديْتٜ ألخترى، واختثالف مْٓٚ ظدم مًرؾٜ ضِٛ ظّتالء ذـتٜ افرا

 .....ذـٚت اخلرشٕٜٚ،  ٚ يثىِٛ ظَد اتٍٚؿٚت ذم ـؾ مديْٜ

وترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ أن تثٍؼ ذـٜ افراجحل مع ذـٚت اخلرشٕٜٚ وتَقم بثقؿٔع ظَديـ 

 :مًٓٚ
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أن تٌٔع ذـتٜ اخلرشتٕٜٚ فؼتـٜ افراجحتل مَتٚدير اخلرشتٕٜٚ افثتل يريتدهٚ  :افًَد األول

 .ظذ حًٚبف( حٚمِٜ ووخٚخٜ)فراجحل جٚهزة، ظذ أن يثًِّٓٚ مـ ادهْع بًٔٚرات ا

أن يًثٖجر افراجحل شٔٚرات وموخٚت متـ ادهتْع أو متـ ؽتره، يثًتِؿ : افًَد افامٚين

ؾٔٓٚ افراجحل مـ ادهْع مَدار اخلرشٕٜٚ افثل اصساهٚ مـ ادهْع، ؾٔهٌح افراجحل مثًتًِر 

ّررد ووًٓٚ ذم افًٔٚرات افثل اشثٖجرهٚ، ثؿ يرشتؾ افراجحتل وفٔثف بٗهلٚ ظذ ظٓدتف ومً

 .تِؽ افًٔٚرات إػ افًّٔؾ، ؾثوخ فف اخلرشٕٜٚ ذم ادقؿع ادىِقب

وبذفؽ يهٌح افراجحل مثًِر ظذ ظٓدتف متٚ اصتساه متـ مهتْع اخلرشتٕٜٚ، ومًتًِر إػ 

 . افًّٔؾ ادنسي مـ افراجحل مٚ بٚظف إيٚه

 . وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل

 

 .عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البسام صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ14/11/1413 :التاريخ                                     ( 158)قرار اهليئة رقم               
 

 ط١طًب فتح حطاب جاٍز باملعادٕ ايٓفٝ: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ صتٌٜٔ ضِتٛ ؾتثح 

ًٚ بخىتٚب افؼتـٜ رؿتؿ ( مًٚدن ًٍٕٜٔ)حًٚب جٍٚر  وبدراشتثف  ،1113/4/92افقارد مرؾَ

 .ظِٔف وإجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ فَِرارمـ ؿٌؾ اهلٔئٜ تؿ إجراء بًض افثًديالت 

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ14/11/1413 :التاريخ                                      ( 159)قرار اهليئة رقم               
 

 بٝع ايػسن١ يًرٖب ٚايفض١ ٚايعُالت يعُال٥ٗا: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ذـتر ؾٔتف ضريَتٜ بٔتع بًتض ؾتروع ذـتٜ ...... ٕيرت اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم اخلىتٚب ادَتدم متـ

ثًٍتٚرات افثتل وردت ألمٕٚتٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر فِذهٛ، ـر اضًِٝ ظتذ بًتض االش

اهلٔئٜ افؼظٜٔ حقل ضريَٜ بٔع افذهٛ وافًّالت افثل تَقم هبٚ بًض افٍروع افثتل ال يثتقؾر ؾٔٓتٚ 

افذهٛ أو افًّالت ادىِقبٜ فًِّٔؾ، ومٚ تَقم بف بًض افٍروع متـ تًٚؿتد متع افًّٔتؾ واشتثالم 

بًد ؾتسة متـ افتزمـ وتًتِّٔف فَّٜٔ افذهٛ أو افًّالت أو ظربقن، ثؿ إحوٚر مٚ اصساه افًّٔؾ 

 .إيٚه، رؽؿ أن افٌَض ذم اِس ادهٚرؾٜ ذط فؼاء افذهٛ وافٍوٜ وافًّالت

وبثٖمؾ اهلٔئٜ وتداوهلٚ ذم هذه ادًٖفٜ، وبٚالضالع ظذ ؿرار اّتع افٍَتف اإلشتالمل بُّتٜ 

 :عادُرمٜ مـ أن افَٔد ؿٌض، وبٚفرجقع إػ ؿرارات اهلٔئٜ ذم مًٖفٜ افٌَض تقصِٝ دٚ ي

ؾرع متـ ؾتروع ذـتٜ افراجحتل بىِتٛ ذاء ذهتٛ أو ؾوتٜ أو  ظْدمٚ يثَدم افًّٔؾ إػ

ظّالت ؾ٘ن ـٕٚٝ مثقاؾرة فدى افٍرع يَقم افٍرع بٚفٌٔع ظذ افًّٔؾ وؿٌض افَّٜٔ مْف شتقاء 

 .شِّٓٚ إفٔف َٕدًا أو شرِٓٚ ذم حًٚبف فديف

افٍترع وإٕتر مقجتقدة ذم  وإذا مل يُـ افذهٛ أو افٍوٜ أو افًِّٜ ادىِقبتٜ مقجتقدة فتدى

ن يهؾ افًّٔؾ بٚإلدارة افرئًٜٔٔ بٚهلٚتػ أخزيْٜ ادرـز افرئٔز فِؼـٜ بٚفريٚض، ؾًذ افٍرع 

وينسي افًّٔؾ مـ اإلدارة افُّٜٔ ادىِقبٜ فتف، وتَتقم اإلدارة افرئًٔتٜٔ بثًترٔؾ متٚ اصتساه 

ؿّٔتٜ متٚ اصتساه متـ  افًّٔؾ ذم حًٚب أمٕٚٚت يٍتثح فًِّٔتؾ فتدهيٚ، ويَتقم افًّٔتؾ بثًتِٔؿ

: اإلدارة فٍِرع افذي تقشط فف مع اإلدارة افرئًٜٔ، ويٖختذ افًّٔتؾ متـ إدارة افٍترع إيهتٚفغ
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أحدمهٚ يثوّـ ؿٔد افؼـٜ فًِّٔؾ مٚ اصساه ذم حًٚب األمٕٚتٚت، وافامتٚين يثوتّـ اشتثالم 

 .افؼـٜ ؿّٜٔ مٚ اصساه

 تٚ متُِتف ؾًتاًل وهتق ذم حٔٚزهتتٚ  وعٛ أن يِحظ هْٚ أن ظذ افؼـٜ أال تٌٔتع افًّٔتؾ إال

وّـ خزيْثٓٚ، بحٔٞ إن افًّٔؾ يًثىٔع فق صٚء ؾقر إمتٚم افًَد تٍقيض مـ ينٚء بٌَض متٚ 

ويُّـ فًِّٔؾ أن يىِٛ مـ افؼـٜ إرشٚل مٚ اصتساه أو  اصساه مـ خزيْٜ اإلدارة افرئًٜٔٔ،

 أن افؼتـٜ تِثتزم بًتدم جزءًا مْف إػ أي ؾرع مـ ؾروع افؼـٜ فٌَٔوف هتق أو متـ يقـِتف،ـر

ًٚ مـ خزيْٜ افؼـٜ،  افثكف ؾٔر بٚظثف هبذه افىريَٜ حثك يًثىٔع افًّٔؾ أو وـِٔف شحٌف ظْٔ

أو تثَِك افؼـٜ متـ افًّٔتؾ أمترًا بثًترِٔف ذم حًتٚبف انتٚري فتدهيٚ بتٚفًّالت أو بٚدًتٚدن 

 .افًٍْٜٔ افذي شٌؼ أن أجٚزتف اهلٔئٜ افؼظٜٔ فِؼـٜ

افثرٚرة وادًٚمالت وتٌٚدل افًّالت بغ ادٗشًٚت ادٚفٜٔ ذم خمثِتػ بِتدان وذفؽ ألن طروف 

افًٚمل افٔقم، ووخٚمٜ ادٌٚفغ افثل تَع ؾٔٓٚ اددايْٚت وافثٌٚدل، وافثل يُٚد يًثحٔؾ ؾٔٓٚ افَْتؾ افًٍتع 

بٚت موتٌقضٜ ومراؿٌتٜ مـت متدؿَل  ت ادٚفٔتٜ ذات تْيتٔؿ وحًٚت بؾ حثتك افًتد، وأن هتذه ادٗشًٚت

ل حًٚبٚت  اخثهٚصٔغ يثّثًقن بٚفامَٜ افثٚمٜ، وأن مًيؿ ادًٚمالت أصٌحٝ تزم بقشٚئؾ االتهٚت

ؾ بِد اظثٌٚر افَٔد ذم شرالت تِتؽ  ؾ ذفؽ عًؾ مـ احلٚجٜ افًٚمٜ ذمـ  ٚهلٚتػ وافٍٚـس،ـ  الفٜٔـ 

ادٗشًٚت، وذم حًٚب األصخٚص فدهيٚ، ؿٚئًر مَٚم افٌَض افًٍع بَْؾ افًّالت وادًٚدن افًٍْٔتٜ 

س  ظٜ وأخترى، والشتٔر أن افْٚت ظز افَٚرات، وؿد تثًٚؿٛ افًَقد وافَٔقد بغ يقم وآخر بؾ بغ شٚت

ٚ ذات  ًٍٓت ٔتٜ مامؾ مٚ تامؼ بر ذم أيدهٚ، وتًثتزٕ  ًٚ أصٌحٝ تامؼ هبذه افَٔقد ذم هتذه ادٗشًٚت ادٚف مجًٔ

 . شِىٜ ؾًِٜٔ ظذ األمقال ادَٔدة هبذه افَٔقد ذم شرالت تِؽ ادٗشًٚت

 . افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ26/1/1414: التاريخ                                       ( 161)قرار اهليئة رقم               
 

 جٛاش إٔ ٜكّٛ با٥ع ايبضاع١ : املٛضٛع

 بضُإ َٔ ٜػرتٜٗا َٔ ايساجخٞ يًساجخٞ
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال افتتقارد متتـ 

َتقم بتٚئع افٌوتٚظٜ فِراجحتل ي نظتـ جتقاز أ( 13/11/1413)افؼـٜ بُثٚهبتٚ ادتٗرخ ذم 

 .بٖداء ثّْٓٚ افذي بٚظف إيٚهٚ بف -أي دمٚه افراجحل-بورن مـ ينسهيٚ مـ افراجحل دمٚهف 

 :وبًد افثٖمؾ وادداوفٜ ؿررت اهلٔئٜ ذم هذا ادقوقع مٚ يع

إن ورن بٚئع افٌوٚظٜ فِراجحل، أي ـٍٚفثف دـ اصساهٚ متـ افراجحتل يهتح وال متٕٚع 

ًٚ، إذا ـٚن ذفؽ بهقرة ضًٌٜٔٔ بريئٜ خٚفٜٔ مـ ادالبًٚت ادىقيٜ، ؾ٘ن بتٚئع افٌوتٚظٜ  مْف ذظ

 .ـٌره مـ افٍُالء، وإن منسهيٚ مـ ادنسي ـٌره مـ ادٍُقفغ ذم احلٚالت افىًٌٜٔٔ

 :وفُـ عٛ أن يِحظ إػ جٕٚٛ ذفؽ األمقر افامالثٜ افثٚفٜٔ

1-  ًٚ بتغ  -ثٍتٚهؿ ادًتٌؼ ظِٔٓتٚ بٚف -أال تُقن هذه افٍُٚفٜ مؼتوضٜ ساحتٜ أو وتّْ

األضراف، ألن هذا االصساط افكيح أو ادثٍٚهؿ ظِٔف ؿد تهر بف ادًٖفٜ ذريًٜ فثّقيؾ صتٌف 

 .ربقي ذم صقرة بٔع وـٍٚفٜ

أن تثحَؼ وتثقاؾر ذم افًِّٜٔ ذائط بٔع مٚ اصتساه اإلًٕتٚن متـ ؿتٌض وؽتره، ؾتال  -2

بهتقرة صتحٔحٜ ٕتٚؿاًل تًٌتٜ هالـتف أو يثًتِّف متٚ يهح أن ئٌع افنخص مٚ اصساه إال بًتد 
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تًٌٔف إػ ظٓدة ادنسي ؿٌؾ أن ئًٌف، ؾ٘ذا مل يثحَؼ ذفؽ ؾًاًل ؾ٘ن  بًٔف ال يهح وحْٔئتٍذ ؾتال 

 .تهح افٍُٚفٜ بف

أن ال تُقن افًِّٜٔ شٚترة فثّقيتؾ ربتقي بٚفٍٚئتدة، وال تثوتّـ متٚ يتدل ظتذ هتذه  -3

 .افْٜٔ

 .ْٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌٕ 

 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ26/1/1414: التاريخ                                        ( 162)قرار اهليئة رقم               
 

 عكد اضتصٓاع يبٓا٤ َٓصٍ : املٛضٛع

 يًعٌُٝ ع٢ً أزض تكدَٗا ايػسن١

-   777ػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ ًَ 
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

افثل ضٌِٝ ؾٔف إدخٚل بًض افثًتديالت ظتذ ظَتد ( 93/  5/  93م ت م ن ) افؼـٜ برؿؿ 

ذي شتٌؼ أن أجٚزتتف اهلٔئتٜ فٔتثالءم متع مثىٌِتٚت بْتٚء ادًتٚــ ألظوتٚء هٔئتٜ االشثهْٚع افت

 .افثدريس بٚنٚمًٚت

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ فهٌٜٔ افًَد و افثًديالت ادَسحٜ ؿٚمٝ ب٘دختٚل بًتض افثًتديالت ظِٔتف، 

ء وأجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار فُٔقن ظَد اشثهْٚع تَتدم ؾٔتف افؼتـٜ األرض وتَتقم بٌْتٚ

مًُـ ظِٔٓٚ، ويٌَك ظَد االشثهْٚع افًٚبؼ ؿٚئًر ـهٌٜٔ أخترى تَتقم افؼتـٜ ؾٔتف بٚفٌْتٚء ؾَتط، 

بْٔر يَدم افًّٔؾ األرض مـ جٌٕٚف، ظذ أن توٚف افثًتديالت افثتل أدخِتٝ ذم هتذا افًَتد ظتذ 

بَتٚء ظَد االشثهْٚع افًٚبؼ ؾٔر فٔس فف ظالؿٜ بثَديؿ األرض مـ افؼـٜ، ـر إٔف يُّـ فِؼـٜ إ

 .ذم افًَد افًٚبؼ أو حذؾٓٚ حًٛ مٚ ترى ؾٔف مهِحثٓٚ( افٍُٔؾ)ؾَرة افىرف افامٚفٞ 

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ
 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ26/1/1414 :التاريخ                                    ( 163)قرار اهليئة رقم               
 

 صٝػ١ عكد املػازن١ بني ايػسن١ ٚ ايعٌُٝ: املٛضٛع

-   777ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

فتتقارد متتـ اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ افًتتٗال ا

ادرؾؼ بف صٌٜٔ ظَد منٚرـٜ بغ ذـٜ افراجحتل وظّٔتؾ متـ ( 93/خ. ع/4)افؼـٜ برؿؿ 

افذيـ يرؽٌقن ذم افثًٚمؾ مًٓٚ، ـر اضًِٝ ظذ ظَد بٔع فٌِوٚظٜ افثل شثنتسك ؾٔٓتٚ ذـتٜ 

افراجحل مع ظِّٔٓٚ ذم حٚفٜ بٔع افٌوٚظٜ حمؾ ظَد ادنٚرـٜ ظذ ظّٔؾ افؼـٜ، ـتر اضًِتٝ 

ظذ ضِتٛ ادنتٚرـٜ ادَتدم متـ افًّٔتؾ فِؼتـٜ، وإبتالغ بقصتقل افٌوتٚظٜ حمتؾ ظَتد اهلٔئٜ 

ادنٚرـٜ بغ افؼـٜ وافًّٔؾ، وبًد دراشثٓٚ مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ جرى تًديِٓٚ وإجٚزهتتٚ بٚفهتٌٜٔ 

 .ادراؾَٜ هلذا افَرار

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء، بداهلل بو عقيلع: املٛقعٕٛ
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 هـ26/1/1414: التاريخ                                       ( 164)قرار اهليئة رقم               
 

 منٛذج َٛحد يفتح حطاب جاز : املٛضٛع

 بايسٜاٍ ٚايعُالت ٚاملعادٕ
  

 :د وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ صتٌٜٔ ؾتثح حًتٚب 

داٝ ( ٕيؿ/419/93)جٚر مقحد بٚفريٚل وافًّالت وادًٚدن ادرؾؼ بخىٚب افؼـٜ رؿؿ 

ؾٔف افؼـٜ ضِٛ ؾثح حًٚب جٚر بىِتٛ ؾتثح حًتٚب جتٚر بٚدًتٚدن افًٍْٔتٜ افِتذيـ شتٌؼ 

 .مـ اهلٔئٜإجٚزهتر 

 .وبًد دراشثف مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ تؿ تًديِف وإجٚزتف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ26/4/1414 :التاريخ                                        (166)قرار اهليئة رقم               
 

 إجاش٠ صٝػ١ صٓدٚم ايساجخٞ يالضتجُازات احمل١ًٝ: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ صتٌٜٔ صتْدوق 

فالشثامررات ادحِٜٔ ادرشِٜ مـ إدارة افؼـٜ، وبًد دراشثٓٚ مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ أظٚدت  افراجحل

 .صٔٚؽثٓٚ وإجٚزهتٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار، مُقٕٜ مـ ظؼيـ مٚدة

وظذ افؼـٜ ظْد تٍْٔذهٚ هلذه افهٌٜٔ تزويد اهلٔئٜ بهقرة مقثَٜ فًَِقد افثل يثؿ تىٌَٔٓٚ 

رة األوػ فِثٖـتد متـ شتالمثٓٚ متـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ، وؿتد رأت ذم اشثامررات افهْدوق فِّت

اهلٔئٜ أال تذـر ذم هذه افهٌٜٔ أيٜ أرؿٚم ظـ أجقر ذـٜ افراجحل فلدارة افثل شثٖخذهٚ متـ 

ادنسـغ حتٝ أشرء خمثٍِٜ، بؾ رأت االـثٍٚء بثقصٜٔ افؼـٜ أن ال تٌٚيل ذم أخذ أجقر تزيد 

هتذه ادنتٚريع، فِّحٚؾيتٜ ظتذ شتًّثٓٚ وفتئال تُتقن تُتٚفٔػ  ظـ أجر ادامؾ ادًثٚد ذم ٕيتر

ًٚ ذم ختٍٔض أربٚح افهْدوق أو خًٚرتف، ـر أن ظِٔٓٚ ظْد ظدم ربح افهْدوق أو  اإلدارة شٌٌ

 . خًٚرتف ختٍٔض أجر اإلدارة بر يثالءم مع ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ26/4/1414 :التاريخ                                       ( 167)قرار اهليئة رقم               
 

 تعدٌٜ عكد تٛزٜد ضٝازات: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ 

وافذي تىِٛ ؾٔف تًديؾ ادٚدة افرابًٜ مـ ظَتد تقريتد  111/5/93/افؼـٜ برؿؿ م ت م ن

بحٔتٞ توتٚف آختر انِّتٜ ظٌتٚرة ( 143)شٔٚرات افذي شٌؼ أن أجٚزتف اهلٔئٜ بَرارهٚ رؿؿ 

بًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افثًديؾ ادذـقر رأت إٔتف ال متٕٚع فتدهيٚ ، و(أو حًٛ مٚ يثؿ ظِٔف االتٍٚق)

 :مـ إجراء هذا افثًديؾ بحٔٞ تهٌح ادٚدة افرابًٜ مـ ظَد تقريد شٔٚرات ـٚفثٚيل

يَقم افىرف األول بدؾع ؿّٜٔ هذه افًٔٚرات بًد اشثالمٓٚ مٌٚذة، أو حًٌر يثؿ ظِٔتف "

 ."االتٍٚق

 .ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ22/5/1414 :التاريخ                                       ( 168)قرار اهليئة رقم         
 

 إجاش٠ صٝػ١ صٓدٚم ايساجخٞ يًعُالت: املٛضٛع
  

 :ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم

ؾَد اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ صتٌٜٔ صتْدوق 

افراجحل فًِّالت ادرشِٜ مـ إدارة افؼـٜ، وبًد دراشثٓٚ مـ ؿٌؾ اهلٔئٜ أظتٚدت صتٔٚؽثٓٚ 

وظتذ افؼتـٜ ظْتد وأجٚزهتٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَترار مُقٕتٜ متـ اثْثتغ وظؼتيـ متٚدة، 

تٍْٔتتذهٚ هلتتذه افهتتٌٜٔ تزويتتد اهلٔئتتٜ بهتتقرة مقثَتتٜ فًَِتتقد وافتتْرذج افثتتل يتتثؿ تىٌَٔٓتتٚ ذم 

اشثامررات افهْدوق فِّرة األوػ فِثٖـد مـ شتالمثٓٚ متـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ، وظتذ افؼتـٜ 

ًٚ وؿػ افًّؾ ؾقرًا ذم افهْدوق احلٚيل افذي مل دمزه اهلٔئٜ افؼظٜٔ، حثتك يتثؿ ت ًديِتف بتر أيو

 .يثٍؼ مع افهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَرار

وأن اهلٔئٜ ترى ظْد تٍْٔذ افؼـٜ فثُتٚفٔػ افثٖشتٔس واإلدارة أن تراظتل ذم حتديتد ًٕتٌٜ 

ادٌٚفغ افثل يثحِّٓٚ ادنسـقن فالصساك ذم افهْدوق وتُٚفٔػ اإلدارة افثل حتهتِٓٚ ذـتٜ 

 :االظثٌٚرات التٜٔ ،افراجحل فلدارة

ًٚ تِثتتزم بٚدٌتتٚدئ األخالؿٔتتٜ اإلشتتالمٜٔ، ومْٓتتٚ أن تراظتتل ب (1) قصتتٍٓٚ مكتتؾٚ إشتتالمٔ

ؿ افثًٚمتؾ ظتذ أشتٚس ظتقض ادامتؾ، ثاالفثزام بٚفًدل ادىِؼ ذم افثًٚمؾ، وذفؽ يقجٛ أن يت

وظذ هذا األشٚس ال يٌٌْل أن يثرٚوز مٚ يثحِّف ادنتسك ذم افهتْدوق احلتد األدٕتك ألجتر 

 .نٚهبٜ ذم افًقق ادحِٜٔادامؾ ادًّقل بف فدى افهْٚديؼ اد
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ال عقز بٖي حٚل اشثٌالل حٚجٜ اإلًٕٚن، ودٚ ـتٚن متـ بتغ افًقامتؾ افثتل تًٌتٞ  (2)

حٚجٜ ادنسك فالشثامرر ذم صْدوق افراجحل فًِّالت ورظف وتَقاه ورؽٌثف ظـ االصتساك 

ٌٔتؾ ذم افهْٚديؼ افثل ذم شِقـٓٚ صٌٜٓ، ؾال عقز فِؼـٜ بٖي حٚل أن تًثٌؾ هتذا افتداؾع افْ

 .بٖخذ مَٚبؾ ظْف

مٚ يقجٛ اهتٚمٓتٚ بٚشتثٌالل حٚجتٜ افًّٔتؾ:  -بُؾ وجف–عٛ أن تثٍٚدى افؼـٜ  (3)

ًٚ ظذ أشٌٚب جديتٜ يًْتل تنتقيف شتًّٜ ادهتٚرف اإلشتالمٜٔ،  ألن اهتٚمٓٚ بذفؽ إذا ـٚن مٌْٔ

وبٚفثٚيل تنقيف اإلشالم، وذفتؽ ظّتؾ آثتؿ عتٛ أن تثحترز مْتف افؼتـٜ افثتل ؿتدمٝ ًٍٕتٓٚ 

 .ٍٜ مكف إشالمل ذم بالد احلرمغفِْٚس به

ـر أن ظِٔٓٚ ظْد ظدم ربح افهْدوق أو ظْد خًٚرتف ختٍٔض أجر اإلدارة بتر يتثالءم متع 

 .ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ15/5/1414 :التاريخ                                       ( 169)يئة رقم قرار اهل        
 

 خد١َ بطاق١ ايصسف اآليٞ: املٛضٛع
  

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ متٚ ظروتثف افؼتـٜ 

زمٓٚ ظذ افتدخقل ذم خدمتٜ جديتدة فًّالئٓتٚ وهتل اشتثخدام َٕتٚط افٌٔتع ذم ادثتٚجر، مـ ظ

ٚجتف متـ افثل مْحف إيٚهٚ افٌْؽ فٔكتف متٚ حيث-ثخدم افًّٔؾ بىٚؿٜ افكف اليل بحٔٞ يً

ذم هذه اخلدمٜ انديدة، وهل أن ينسي مٚ حيثٚجف متـ ادثرتر،  -َٕد مـ أمٚــ افكف اليل

دًا يَقم بثّرير بىٚؿثف ذم آفٜ تقجد ذم ادثرر تَقم بخهؿ ؿّٜٔ مٚ اصتساه وبدالً مـ أن يدؾع َٕ

ًٚ، بحٔٞ يًثٌْل ظـ محؾ افَْتقد، ويتثؿ  مـ حًٚبف فدى افٌْؽ وتقدظٓٚ ذم حًٚب ادثرر آفٔ

مَٚبؾ هذه اخلدمٜ ظـ ـؾ ظِّٜٔ حتهٔؾ شثغ هِِٜ فهٚفح مٗشًٜ افَْد افثتل متِتؽ صتٌُٜ 

ثؿ حتهٔؾ مٌِغ ؿدره ريٚل واحد ظـ ـؾ ظِّٜٔ دون ادٚئتٜ ريتٚل االتهٚالت بغ افٌْقك، ـر ي

ومٚ زاد ظـ مٚئٜ ريٚل ؾٔثؿ حتهٔؾ مٌِغ ؿدره ريٚالن وأربًقن هِِٜ ظـ افًِّٜٔ تتدؾع فٌِْتؽ 

 .افذي يّثِؽ الفٜ، وـؾ هذه افرشقم تثحِّٓٚ افٌْقك وفٔس ظذ افًّٔؾ مْٓٚ رء

ًٚ متـ وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم هذه اخلدمٜ ومٚ يستٛ ظِٔ ٓٚ مـ رشقم رأت اهلٔئٜ إٔف ال مٕٚع ذظت

 .دخقل افؼـٜ وتًٚمِٓٚ ذم هذه اخلدمٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ15/5/1414 :التاريخ                                         (170)قرار اهليئة رقم         
 

 تعدٌٜ عكد بٝع ضٝاز٠ : املٛضٛع

 إىل عكد بٝع عاّ ألٟ ضًع١ أخس٣
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ خىٚب افؼـٜ افذي 

ًٚ فِثًٚؿد بغ افؼـٜ وافًّٔؾ ظذ شٔٚرة  ضٌِٝ ؾٔف إظٚدة صٔٚؽٜ ظَد بٔع شٔٚرة فٔهٌح صٚحل

 .أو أي شًِٜ أخرى

وبٚشثًراض اهلٔئٜ فهٌٜٔ ظَد شٔٚرة تؿ تًديِف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار، وترى اهلٔئتٜ 

إٔف إذا ختِػ افىرف افامٚين ظـ دؾع ؿًىغ مثثٚفٔغ بًد حِقهلر واشثحَٝ بًٌٛ ذفؽ مجٔع 

احلتٚل بتٖن حتتط ظتـ افىترف  هألؿًٚط ادثٌَٜٔ دؾًٜ واحدة ؾ٘ن ظذ افؼتـٜ أن تِثتزم ذم هتذا

افامٚين األربٚح ادِحقطٜ ذم ادٌٚفغ افثل تٌَض ؿٌؾ آجٚهلٚ ادَررة ذم افًَد، وذفؽ إلظرل مٌتدأ 

 .افًدل ذم افثًٚمؾ ـر تقجف افؼيًٜ اإلشالمٜٔ

 .ٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ24/6/1414: التاريخ                                      ( 172)قرار اهليئة رقم         
 

 طًب تعدٌٜ صٝػ١ عكد اضتصٓاع اجملاش : املٛضٛع

 (291)َع اهل١٦ٝ بايكساز زقِ 

-   777ايكساز ذٟ ايسقِ ًَػ٢ ب 
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

افذي تىِٛ ؾٔف تًديؾ ادٚدة اخلٚمًتٜ متـ ظَتد  92/93/11/م.م.ت.إدارة افؼـٜ برؿؿ م

 (.162)ذي شٌؼ أن أجٚزتف اهلٔئٜ بَرارهٚ رؿؿ االشثهْٚع اف

وبًد اشثًراض اهلٔئٜ دٚ ضٌِثف افؼـٜ ؿتررت إجتٚزة ظَتد االشثهتْٚع بٚفهتٌٜٔ ادراؾَتٜ 

هلذا افَرار، فثًثًِّف افؼـٜ ذم تًٚؿدهٚ مع أشٚتذة انٚمًٚت، ظذ أن يٌَك ظَد االشثهْٚع 

ًٚ مـ اهلٔئٜ بًد تًديِف بهٌٔثف ادراؾ َٜ هلذا افَرار ّٕقذجٚ آخر تًثًِّف افؼـٜ ذم ادرٚز شٚبَ

 .افثًٚؿد مع ظّالئٓٚ مـ ؽر أشٚتذة انٚمًٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .، عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ24/6/1414: التاريخ                                        ( 173) رقم قرار اهليئة              
 

 تعدٌٜ عكدٟ ايبٝع : املٛضٛع

 (291)ٚاملػازن١ ايًرٜٔ ضبل إجاشتُٗا اهل١٦ٝ بكسازٖا زقِ 

  777عكد املػازن١ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :وبًد ،احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

افؼـٜ افذي تىِٛ ؾٔف تًديؾ ادٚدة افامٚفامٜ مـ ظَد افٌٔع، وادتٚدة افرابًتٜ متـ ظَتد ادنتٚرـٜ 

ي ، وبًد اشثًراض اهلٔئتٜ فِثًتديِغ وظَتد163افِذيـ أجٚزهتر اهلٔئٜ افؼظٜٔ بَرارهٚ رؿؿ 

 .افٌٔع وادنٚرـٜ أجٚزهتر بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ24/6/1414 :التاريخ                                     ( 174)قرار اهليئة رقم         
 

 إضاف١ ْطب١ زبح ع٢ً عسض ضعس : املٛضٛع

 يطًع١ ٜسغب ايعٌُٝ غسا٤ٖا َساحب١ َٔ ايػسن١
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ٗال افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًت

 :إدارة ادثٚجرة وافثّقيؾ وٕهف

يثَدم بًض افًّالء إػ افؼـٜ ضتٚفٌغ أن تَتقم افؼتـٜ بؼتاء شتًِٜ مًْٔتٜ، ثتؿ بًٔٓتٚ 

ًٚ بٚفًًر افذي اشثىٚظقا احلهقل ظِٔف مـ مقرد  ظِٔٓؿ بٚفثًَٔط، ويرؾَقن مع ضٌِٓؿ ظرو

 .ريٚل مامالً ( 5111)تِؽ افًًِٜ وفُٔـ 

دهٚ وحتهؾ ظذ تِؽ افًًِٜ بًًر أؿؾ مـ ذفؽ افًًر افذي ضِٛ ثؿ تَقم افؼـٜ برٓ

. ريتٚل متامالً ( 4811)افًّٔؾ ذاء افًًِٜ بف وبًٔٓٚ ظِٔف، وفُٔـ افًًر افذي حهِٝ ظِٔف 

ؾٓؾ يًثز هذا افٍرق بغ افًًريـ افذي حهِٝ ظِٔف افؼـٜ حَٓٚ أليتٚ أدرـثتف برٓتدهٚ؟ 

 .ريٚل( 5111)افذي ظروف افًّٔؾ وهق وفق مل تٌذل جٓدًا الصست افًًِٜ بٚفًًر 

 :وبًد ادذاـرة ذم مقوقظف ؿررت اهلٔئٜ مٚ يع

إذا مل تذـر افؼـٜ فًِّٔؾ أيٚ اصست افًًِٜ افثل ضٌِٓٚ بًًر افًرض افذي تقصؾ هق 

إفٔف مع افٌٚئع وبْٔف هلٚ، وأيٚ تريد إوٚؾٜ ًٌٕٜ افربح ظذ ذفؽ افًًر افتذي بْٔتف افًّٔتؾ ظتذ 

ست افًًِٜ بف، وإٕر بٚظثف افًًِٜ ادىِقبٜ بًًر تثٍؼ مًف ظِٔف، ؾت٘ن اهلٔئتٜ ذم هتذا أيٚ ؿد اص

ًٚ مـ ذفؽ، وإن اظثَد افًّٔؾ  أيٚ اصسهتٚ بٚفًًر افذي  -مـ تَِٚء ًٍٕف  -احلٚل ال ترى مًٕٚ
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تقصؾ هق إفٔف مع افٌٚئع، أليٚ ظْدئٍذ إٕر تًٌٔف بٔع مًٚومٜ ؽر مٌْل ظتذ رأس متٚل افًتًِٜ 

 .افذي دؾًثف

فُـ إذا بٚظثف افًًِٜ ادذـقرة مرابحٜ ظذ رأس مٚهلٚ ؾ٘يٚ حْٔئٍذ عتٛ أن تثَٔتد بٚفًتًر 

افقاؿًل افذي اصست افًًِٜ بف، ألن ادرابحٜ ذم بٔقع األمٕٜٚ افذي عٛ أن يٌْك ؾٔٓتٚ افتربح 

ف إٕتر ظذ رأس ادٚل احلََٔتل،  وأن خالؾتف يُتقن خٕٔٚتٜ، وفتق أن افٍترق افتذي تقصتِٝ إفٔت

حهؾ برٓقدهٚ مع افٌٚئع، ؾ٘ن هذه انٓقد ال تًقغ افُذب بغ بٔتٚن رأس ادتٚل، بتؾ هلتٚ أن 

 .تىِٛ زيٚدة ذم افربح مَٚبؾ تِؽ انٓقد

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ24/6/1414: التاريخ                                       ( 175)قرار اهليئة رقم         
 

 عدّ جٛاش إصداز ايػسن١ : املٛضٛع

 (إٜابا)يبطاق١ املطافس ايدٚيٞ 
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

كؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل اد

افؼـٜ افذي تًثٍن ؾٔف ظـ جقاز إصدار ذـٜ افراجحل إيٚبٚ بىٚؿٜ ادًٚؾر افتدويل حلتٚمع 

، وذفتؽ مَٚبتؾ رشتؿ شتْقي مَتداره مخًتٜ وشتًٌقن دوالرًا (ؾٔتزا)بىٚؿٜ افراجحل افٍؤٜ 

 ًٚ  .أمرئُ

، تٌغ هلٚ أيٚ تَقم ذم آِّتٚ ظتذ (إيٚبٚ)وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افْؼة ادرؾَٜ افثل تًرف بٌىٚؿٜ 

افٌرر وانٓٚفتٜ، حٔتٞ إيتٚ تتدظل أن متـ ينتسك ؾٔٓتٚ حيهتؾ ظتذ تٖمْٔتٚت وتد األخىتٚر 

واحلقادث، وتٖمغ ظذ احلٔٚة، وتًقيض يساوح مٚ بغ مِٔقين دوالر ومٚئثل أفتػ دوالر إذا 

خٍتٔض حمثّتؾ فثُتتٚفٔػ حتََتٝ ذوط مًْٔتٜ متـ افْتٚدر أن تثحَتؼ، ـتر تٗهتؾ حٚمِٓتٚ فث

افٍْٚدق وأجرة افًٔٚرات وؿّٜٔ بًض افٌوٚئع، دٚ شٌؼ ؾ٘ن اهلٔئٜ تترى ظتدم مْٚشتٌٜ إصتدار 

 .افؼـٜ هلذه افٌىٚؿٜ

 

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ5/7/1414 :التاريخ                                       ( 176)قرار اهليئة رقم         

 

 إجاش٠ صٝػ١ صٓدٚم ايفالح ايعكازٟ: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد 

افؼـٜ افذي ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ خىٚب 

تٍٔد ؾٔف أن مٗشًٜ افَْد افًريب افًًقدي ضٌِٝ تٌٔر بًض افًٌتٚرات ومًتّك افهتْدوق 

، وبثٖمتؾ اهلٔئتٜ ذم افثًتديالت افثتل وردت (166)وافذي شٌؼ أن أجٚزتف اهلٔئٜ بَرارهٚ رؿؿ 

ًٚ متـ إجٚزهتتٚ متـ افْٚحٔتٜ افؼتظٜٔ، وبْتٚء ظِٔتف ؾَتد أجتٚزت اهلٔئتٜ  مـ ادٗشًتٜ مل تتر مًٕٚت

 .ْدوق افٍالح افًَٚري بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار مُقٕٜ مـ ظؼيـ مٚدةص

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/9/1414: التاريخ                                       ( 177)قرار اهليئة رقم         
 

 إجاش٠ صٝػ١ صٓدٚم ايساجخٞ يًُالح١ ايدٚي١ٝ: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد 

ؾَد اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ صتٌٜٔ صتْدوق 

ؿٌتؾ اهلٔئتٜ أظتٚدت افراجحل فِّالحٜ افدوفٜٔ ادرشِٜ مـ إدارة افؼـٜ، وبًتد دراشتثٓٚ متـ 

 .صٔٚؽٜ بًض ؾَراهتٚ، وأجٚزهتٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَرار مُقٕٜ مـ إحدى وظؼيـ مٚدة

وظذ افؼـٜ ظْد تٍْٔذهٚ هلذه افهٌٜٔ تزويد اهلٔئٜ بهقرة مقثَٜ فًَِتقد وافتْرذج افثتل 

 .ٜٔ افؼظٜٔيثؿ تىٌَٔٓٚ ذم اشثامررات افهْدوق فِّرة األوػ، فِثٖـد مـ شالمثٓٚ مـ افْٚح

ذم حتديد ًٕتٌٜ  -وإن اهلٔئٜ ترى ظْد تٍْٔذ افؼـٜ فثُٚفٔػ افثٖشٔس واإلدارة أن تراظل 

ادٌٚفغ افثل يثحِّٓٚ ادنسـقن فالصساك ذم افهْدوق وتُٚفٔػ اإلدارة افثل حتهتِٓٚ ذـتٜ 

 :االظثٌٚرات التٜٔ -افراجحل فلدارة 

ًٚ تِثتتزم -1 ًٚ إشتتالمٔ بٚدٌتتٚدئ األخالؿٔتتٜ اإلشتتالمٜٔ، ومْٓتتٚ  أن افؼتتـٜ بقصتتٍٓٚ مكتتؾ

االفثزام بٚفًدل ادىِؼ ذم افثًٚمؾ، وذفؽ يقجٛ أن تٔؿ افثًٚمتؾ ظتذ أشتٚس ظتقض ادامتؾ، 

وظذ هذا األشٚس ال يٌٌْل أن يثرٚوز مٚ يثحِّف ادنتسك ذم افهتْدوق احلتد األدٕتك ألجتر 

 .ادامؾ ادًّقل بف فدى افهْٚديؼ ادنٚهبٜ ذم افًقق ادحِٜٔ

ال عقز بٖي حٚل اشثٌالل حٚجتٜ اإلًٕتٚن، ودتٚ ـتٚن متـ بتغ افًقامتؾ افثتل تًٌتٞ  -2

حٚجٜ ادنسك فالشثامرر ذم صْدوق افراجحل فِّالحٜ افدوفٜٔ ورظتف وتَتقاه، ورؽٌثتف ظتـ 
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االصساك ذم افهْٚديؼ افثل ذم شتِقـٓٚ صتٌٜٓ، ؾتال عتقز فِؼتـٜ بتٖي حتٚل أن تًتثٌؾ هتذا 

 .ظْف افداؾع افٌْٔؾ بٖخذ مَٚبؾ

متٚ يقجتٛ اهتٚمٓتٚ بٚشتثٌالل حٚجتٜ افًّٔتؾ:  -بُؾ وجف–عٛ أن تثٍٚدى افؼـٜ  -3

ًٚ ظذ أشٌٚب جديتٜ يًْتل تنتقيف شتًّٜ ادهتٚرف اإلشتالمٜٔ،  ألن اهتٚمٓٚ بذفؽ إذا ـٚن مٌْٔ

وبٚفثٚيل تنقيف اإلشالم، وذفتؽ ظّتؾ آثتؿ عتٛ أن تثحترز مْتف افؼتـٜ افثتل ؿتدمٝ ًٍٕتٓٚ 

 .مل ذم بالد احلرمغفِْٚس بهٍٜ مكف إشال

ـر أن ظِٔٓٚ ظْد ظدم ربح افهْدوق أو ظْد خًٚرتف ختٍٔض أجر اإلدارة بتر يتثالءم متع 

 .ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/9/1414: التاريخ                                       ( 178)قرار اهليئة رقم         
 

 إجاش٠ صٝػ١ صٓدٚم ايساجخٞ : املٛضٛع

 يًعكازات األَسٜه١ٝ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد 

 ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ صتٌٜٔ صتْدوق

افراجحل فًَِٚرات األمرئُٜ ادرشِٜ مـ إدارة افؼتـٜ، وبًتد دراشتثٓٚ متـ ؿٌتؾ اهلٔئتٜ 

أظٚدت صٔٚؽٜ بًض ؾَراهتٚ، وأجٚزهتٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَتٜ هلتذا افَترار مُقٕتٜ متـ إحتدى 

 . وظؼيـ مٚدة

وظذ افؼـٜ ظْد تٍْٔذهٚ هلذه افهٌٜٔ تزويد اهلٔئٜ بهقرة مقثَٜ فًَِتقد وافتْرذج افثتل 

 .تىٌَٔٓٚ ذم اشثامررات افهْدوق فِّرة األوػ، فِثٖـد مـ شالمثٓٚ مـ افْٚحٜٔ افؼظٜٔ يثؿ

ذم حتديتد ًٕتٌٜ  -وإن اهلٔئٜ ترى ظْد تٍْٔذ اهلٔئٜ فثُتٚفٔػ افثٖشتٔس واإلدارة أن تراظتل 

ادٌٚفغ افثل يثحِّٓٚ ادنسـقن فالصساك ذم افهْدوق، وتُٚفٔػ اإلدارة افثل حتهِٓٚ ذـٜ 

 :االظثٌٚرات التٜٔ -فلدارة  افراجحل

ًٚ تِثتتزم بٚدٌتتٚدئ األخالؿٔتتٜ اإلشتتالمٜٔ، ومْٓتتٚ  -1 ًٚ إشتتالمٔ أن افؼتتـٜ بقصتتٍٓٚ مكتتؾ

ؿ افثًٚمتؾ ظتذ أشتٚس ظتقض ادامتؾ، ثاالفثزام بٚفًدل ادىِؼ ذم افثًٚمؾ، وذفؽ يقجٛ أن يت

األدٕتك ألجتر  وظذ هذا األشٚس ال يٌٌْل أن يثرٚوز مٚ يثحِّف ادنتسك ذم افهتْدوق احلتد

 .ادامؾ ادًّقل بف فدى افهْٚديؼ ادنٚهبٜ ذم افًقق ادحِٜٔ
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ال عقز بتٖي حتٚل اشتثٌالل حٚجتٜ اإلًٕتٚن وحرصتف ظتذ ديْتف، ودتٚ ـتٚن متـ بتغ  -2

افًقامؾ افثل دمًؾ ادنسك يرجح االشثامرر ذم صتْدوق افراجحتل فًَِتٚر األمرئُتٜ ورظتف 

ٚديؼ افثل ذم شِقـٓٚ صٌٜٓ، ؾال عقز فِؼـٜ بٖي حٚل وتَقاه، ورؽٌثف ظـ االصساك ذم افهْ

 .أن تًثٌؾ هذا افداؾع افٌْٔؾ بٖخذ مَٚبؾ ظْف

متٚ يقجتٛ اهتٚمٓتٚ بٚشتثٌالل حٚجتٜ افًّٔتؾ:  -بُؾ وجف–عٛ أن تثٍٚدى افؼـٜ  -3

ًٚ ظذ أشٌٚب جديتٜ يًْتل تنتقيف شتًّٜ ادهتٚرف اإلشتالمٜٔ،  ألن اهتٚمٓٚ بذفؽ إذا ـٚن مٌْٔ

تنقيف اإلشالم، وذفتؽ ظّتؾ آثتؿ عتٛ أن تثحترز مْتف افؼتـٜ افثتل ؿتدمٝ ًٍٕتٓٚ وبٚفثٚيل 

 .فِْٚس بهٍٜ مكف إشالمل ذم بالد احلرمغ

ـر أن ظِٔٓٚ ظْد ظدم ربح افهْدوق أو ظْد خًٚرتف ختٍٔض أجر اإلدارة بتر يتثالءم متع 

 .ذفؽ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ10/8/1414 :التاريخ                                        ( 179)قرار اهليئة رقم               
 

 إصداز ايػسن١ بطاق١ إٜابا دلاًْا : املٛضٛع

 إىل َػرتنٞ بطاق١ ايفٝصا ايرٖب١ٝ
 

 :وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة 

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بخهقص إصدار بىٚؿٜ ادًٚؾر  24/6/1414بثٚريخ ( 175)إصٚرة إػ ؿرار اهلٔئٜ رؿؿ 

ًٚ فْٚ ؾٚدتُؿ أن مرـز بىٚؿٜ ؾٔزا شإ، ٕقد (إيٚبٚ)افدويل  ٔثقػ تٍْٔذ مٚ ؿد جٚء بَرار اهلٔئٜ، وأيو

اشثًٍٚر بخهقص ٍٕس ادقوقع حٔٞ أن مرـز افٍٔزا يَدم بىٚؿٜ إيٚبٚ إػ ظّالء بىٚؿٜ ؾٔزا 

ًٚ، بحٔٞ يثُّـ هٗالء افًّالء مـ االشثٍٚدة مـ بًض اخلهقمٚت افثتل يُّتـ  افذهٌٜٔ إٚ

رٚر شتٔٚرات، شتقاء ـتٚن داختؾ أو ختٚرج أن حيهِقا ظِٔٓٚ ظْد إؿٚمثٓؿ ذم افٍْٚدق أو اشتثئ

ًٚ فًِّالء مع  ادُِّٜ، ٕٖمؾ افثُرم ب٘ؾٚدتْٚ ذم االشثّرار ذم تَديؿ إصدار هذه افٌىٚؿٜ إيٚبٚ إٚ

 .بىٚؿٜ افٍٔزا افذهٌٜٔ أو إيَٚؾٓٚ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ًٚ مـ أن تَقم افؼـٜ بثزويد ظّالئٓٚ مـ محِٜ بىٚؿٜ ؾٔزا افذهٌٜٔ بٌىٚؿٜ  ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚ

 .ادًٚؾر افدويل إيٚبٚ حٔٞ إٔف ذم هذه احلٚفٜ تًثز خدمٜ فًّالء افؼـٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/9/1414 :التاريخ                                       ( 180)يئة رقم قرار اهل              
 

 جتص١٥ ايعا٥دات اخلاص١ : املٛضٛع

 بعكٛد اضتصٓاع املسافل ايتع١ًُٝٝ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد 

شثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فال

 :افؼـٜ وٕهف

بْٚء ظذ ضِٛ ادحٚشٌغ افَٕٚقٕٔغ ادثوّـ افًترض ظتذ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ دًرؾتٜ وجٓتٜ 

وأي ظَقد اشثهتْٚع متع  (أ)ٕيرهؿ ذم دمزئٜ افًٚئدات اخلٚصٜ بًَقد االشثهْٚع ادقؿًٜ مع 

 .ٔذ وؾسة اشثامررجٓٚت أخرى، حٔٞ أن ضًٌٜٔ ٕنٚط االشثهْٚع يثوّـ ؾسة تٍْ

بْٚء ظذ مٚ تَتدم ٕٖمتؾ افثُترم بًترض ادقوتقع ظتذ أصتحٚب افٍوتِٜٔ أظوتٚء اهلٔئتٜ  

افؼظٜٔ، فلؾٚدة حقل إمُٕٜٚٔ دمزئٜ افًٚئد إػ جزئغ، جزء خيص ؾسة افثٍْٔذ، وافامٚين خيص 

 .ؾسة االشثامرر

ٌغ افَتتٕٚقٕٔغ ادحٚشتتوبًتتد تٖمتتؾ اهلٔئتتٜ ذم االشثًٍتتٚر أظتتاله وتتتداول افتترأي بحوتتقر 

 :ون ادٚفٜٔ ذم افؼـٜ، تقصِٝ دٚ يعٗويل افنومًٗ

ال بٖس مـ تقزيع ربح ـؾ ظَٚر اشثهْٚع حًٛ مدة افًَد بر حيَؼ اشثَرار تدؾؼ أربٚح 

 .افؼـٜ مـ هذه افًَقد بىريَٜ ظٚدفٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،،  بو عقيلعبداهلل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/10/1414: التاريخ                                        ( 182)قرار اهليئة رقم         
 

 أضِٗ ايػسنات املطا١ُٖ: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ، وبًد

ذم ظكٕٚ احلٚرض أصٌحٝ مٌْامٜ ذم جًتؿ األمتؿ وافنتًقب ظٚمتٜ  ؾ٘ن ذـٚت ادًٚمهٜ

مامؾ انِّٜ افًهٌٜٔ ذم انًتؿ احلتل، وال ؽْتك ألمتٜ أو دوفتٜ ظتـ ؿٔتٚم هتذه افؼتـٚت ؾٔٓتٚ 

والشٔر  -ألجؾ منٚريع اخلدمٚت افًٚمٜ واإلٕثٚج افُامر،  ٚ تًرز ـامر مـ مٔزإٔٚت افدول 

ي وافُٓربٚء وادقاصالت افزيتٜ وافٌحريتٜ وانقيتٜ، ظـ متقيِف، مامؾ منٚريع افر -افهٌرة 

واهلٚتػ واليل وصٌُٚت ادٔٚه ومْٚجؿ افامروات ادًدٕٜٔ، وذـتٚت افثّتقيـ، إػ ؽتر ذفتؽ  

 ٚ هتق مًتروف افٔتقم، ذفتؽ أن هتذه ادنتٚريع افُتزى حتثتٚج إػ رؤوس أمتقال وتخّٜ ال 

ًٚ مٔزإٔٚت ا  .فدوليًثىًٔٓٚ األؾراد ظٚدة، وتؤؼ هبٚ أيو

ؾٔقزع رأس مٚهلٚ أشًٓر بٚلالف ومئٚت الالف واداليغ، بَّٜٔ صٌرة فًِٓؿ، وهُتذا 

عثّع فُؾ مْٓٚ رأس ادٚل افُٚذم مـ اّقع أؾراد افنًٛ، وتُقن هذه األشٓؿ اٚل اشثامرر 

فهٌٚر اددخريـ افذيـ ال يٌِغ وؾرهؿ حدًا يٍُل فؼاء ظَتٚر يًتثٌِقٕف، وال فثّقيتؾ ظّتؾ 

ري، ؾٔنسي أحدهؿ ظددًا مـ أشٓؿ هذه افؼتـٚت فْٔثٍتع برحٓتٚ، وذم افقؿتٝ ًٍٕتف اشثامر

ًٚ دؼوظٓٚ اإلٕثٚجل افوتخؿ، أو اخلتدمٚت افثتل  دمد افؼـٜ هلذا افثرّٔع فرأس مٚهلٚ مْىَِ

 .تٗدهيٚ واحلٚجٔٚت افثل حتََٓٚ ألبْٚء ادرثّع

ٜ مِحٜ ال مْتٚص مْٓتٚ ذم إن هذه افؼـٚت ادًٚمهٜ أصٌحٝ حٚج: وبًْٚء ظذ هذا َٕقل

احلٔٚة ادًٚسة ألي صًٛ وذم أي دوفٜ تريد االشثٍٚدة مـ مْرزات افًِؿ وافهْٚظٜ وافثَْٜٔ 

، دون أن تٌَك ذم مًثقى احلٔٚة افٌدائٜٔ، وذفؽ مـ ظررة األرض افثل أمر هبتٚ (ٚافثُْقفقجٔ)

 .اإلشالم فهٚفح اإلًٕٕٜٚٔ ظٚمٜ
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افٔقم ذم دول ال تثَٔد إٔيّثٓٚ بٚجثْٚب افثًٚمؾ متع وفُـ افقاؿع أن هذه افؼـٚت تَقم 

ادهٚرف افثَِٔديٜ افربقيٜ، ؾثوتع شتٔقفثٓٚ ادٚفٔتٜ ذم تِتؽ ادهتٚرف وتثَتٚى ظِٔٓتٚ ؾقائتد 

ربقيٜ تدخؾ ذم مقاردهٚ وأربٚحٓٚ، ـر تَتسض ذم بًتض احلتٚالت متٚ حتثتٚج إفٔتف متتـ تِتؽ 

.  إٕثٚج متٚ تْثرتف وافتربح افتذي حتََتفادهٚرف فَٚء ؾٚئدة تدؾًٓٚ، وتدخؾ تِؽ افَروض ذم

ؾٚفربٚ يدخؾ ذم بًتض أظرهلتٚ أختذًا و إظىتًٚء، وحْٔئتٍذ عتٛ إعتٚد حتؾ هلتذه ادنتُِٜ يُتقن 

ًٚ بٚفْير اإلشالمل  .مٌَقالً ذظ

وترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم هذه ادنُِٜ إٔف ال يٌٌْتل أن يٍثتل افْتٚس بثحتريؿ تتداول أشتٓؿ 

 أن تٌٚح بهتقرة مىَِتٜ، بتؾ يراظتك ذم ذفتؽ حتٚجثٓؿ إػ هذه افؼـٚت بهقرة مىَِٜ، وال

الشتٔر افتذيـ ال عتدون ضريَتٚ آختر الشتثامرر متدخراهتؿ  -هذه افؼـٚت، واؿثْٚء أشتّٓٓٚ 

، وذم افقؿٝ ًٍٕف عٛ اشثًٌٚد افًْكت احلترام متـ أربتٚح هتذه األشتٓؿ، وذفتؽ -افهٌرة 

 :بٚفثٍهٔؾ افثٚيل

ًٚ، ـؼتـٚت إٕثتٚج افؼـٚت ادًٚمهٜ افثل يُ :أوالًً قن مقوع ٕنٚضٓٚ االؿثهتٚدي حمرمت

اخلّقر، وذـٚت افٌْقك افربقيٜ، ؾٓذه افؼتـٚت حمرمتٜ، وحيترم امتثالك رء متـ أشتّٓٓٚ 

 .وتداوفف بغ ادًِّغ وافثقشط ذم ذفؽ، ـر حترم أربٚحٓٚ

ًٚ، ـًتٚئر ادنتٚريع  :ثاىواًً افؼتـٚت األخترى افثتل يُتقن مقوتقع ٕنتٚضٓٚ حتالالً مٌٚحت

 .إلٕثٚجٜٔ فًِِع واخلدمٚت افثل أصر إفٔٓٚ ذم مَدمٜ هذا افَرارا

وهذه يٌٚح امثالك أشّٓٓٚ وتداوهلٚ وأخذ ظٚئدات األشٓؿ مـ أربٚحٓٚ، وفُـ بؼط أن 

مٚ دخؾ ظتذ ظٚئتدات  -احثٔٚضٚ فزاءة ذمثف  -حيًٛ مٚفؽ األشٓؿ بهقرة دؿَٜٔ أو تَرئٌٜ 

ويقزظتف ذم أوجتف  ،رز مَداره مـ ظٚئتدات األشتٓؿؾٍٔ ،ـؾ شٓؿ مـ افًْك احلرام ذم ربحف

اخلر دون أن يْثٍع بف أيٜ مًٍْٜ، وال أن حيثًٌف مـ زـٚتف، وال يًثزه صدؿٜ مـ حر مٚفف، وال 

ألن ـتؾ ذفتؽ إثٍتٚع  :-وفق ـٕٚٝ مـ افيائٛ انٚئرة افيٚدتٜ-أن يدؾع بف رضيٌٜ حُقمٜٔ 
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والشٔر بهقرة تَرئٌتٜ  -ب هذا افًْكبذفؽ افًْك احلرام مـ ظٚئدات أشّٓف، وإن حًٚ

 .واالشثًٕٜٚ بٖهؾ اخلزة ،ؿد أصٌح مًٔقرا بٚفقشٚئؾ واألجٓزة احلديامٜ -

وهبذا ٕٔن ظذ افْٚس وٕرْتٌٓؿ احلترام دون أن ٕحترمٓؿ  ،وهذا يدخؾ ذم ظّقم افٌِقى

متتـ ضريتتؼ اشتتثامرري ال عتتدون بتتديال فتتف بًتتٌٛ صتتٌر متتدخراهتؿ، متتع مالحيتتٜ أن ضريتتؼ 

متع –ٚرـٚت افهٌرة افثرٚريٜ وادوٚربٜ ؿد أصٌح صديد اخلىتقرة بًتٌٛ ٕتدرة األمٕٚتٜ ادن

ذم هذا افزمٚن، حٔٞ أصٌح افذي يوع مٚفف ذم يد ؽره الشثامرره يدخؾ ذم خمتٚضرة  -األشػ

ًٚ أن ـامتترًا متـ ادتتدخريـ افهتٌٚر أيثتتٚم  ـٌترة فًٍتتٚد افتذمؿ، ويًروتتف فِثآـتؾ والشتتٔر أيوت

ؾُِتؾ زمتٚن حُّتف، وؿتد ؿترر افٍَٓتٚء ذم . ن افًّؾ بًٍٖٕتٓؿ ألًٍٕتٓؿوأرامؾ ال يًثىًٔق

 .مْٚشٌٚت ـامرة أمقرا اشثامْٚئٜٔ ظِِقهٚ بًٍٚد افزمٚن

هذا وذم حٚفٜ تقاؾر ذـٚت مًٚمهٜ تًتد احلٚجتٜ وتِثتزم بًتدم افثًٚمتؾ بٚفربتٚ أختذًا أو 

بٚفربتٚ وتتقدع  إظىٚء ؾٔرٛ ظذ ادًِّغ ظدم افثًٚمؾ مع افؼتـٚت ادًتٚمهٜ افثتل تَتسض

 . أمقاهلٚ بٍٚئدة

ًٚ ظذ مـ مُْف اهلل  بتٖن ـتٚن ذا شتِىٜ أو يِّتؽ متـ األشتٓؿ ذم هتذه  -ـذفؽ عٛ ذظ

افؼـٚت مٚ يًثىٔع بف إفزام افؼـٜ بًتدم افثًٚمتؾ بٚفربتٚ أختذا أو إظىتٚء، وأن تَثكت ظتذ 

ػ اإليترن أن عتٛ ظِٔتف افَٔتٚم بتذفؽ، ؾت٘ن مل يًتثىع ؾٖوتً -أشٚفٔٛ االشثامرر اإلشالمٜٔ

 .يًٚرض بهقتف ذم اِس إدارهتٚ أو ذم مجًٔثٓٚ افًّقمٜٔ مٚ تَقم بف افؼـٜ مـ افثًٚمؾ بٚفربٚ

ً:مستندًهذاًالرأيًيفًحكمًاحلالةًالثاىوة

ً:قاعدةًعمومًالبلوىًورفعًاحلرج(ًأ

وهل أصؾ ذظل ظٚم مثٍرع مـ مَهد رؾتع احلترج ذم مجِتٜ ادَٚصتد افًٚمتٜ فِؼتيًٜ، 

﴿: افذي جتٚء ظْتف ذم افَترآن افًيتٔؿ ؿقفتف تًتٚػ وهق ادَهد      ﴾ 

﴿: وؿقفف تًٚػ، [286: افٌَرة]             ﴾ [185:افٌَرة]. 
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ت افٍَٜٓٔ وافٍثٚوى وؿد ؾرع ظِٔٓٚ ؾَٓٚء ادذاهٛ ظذ مر افًهقر مٚ ال حيل مـ ادَررا

مع تَِتٛ األزمْتٜ، واختثالف األمُْتٜ وتٌتدل األووتٚع احلٔقيتٜ وضتروء افىتقارئ وٕنتقء 

ووردت بًتض  ،-ادًتٚمالت وانْٚيتٚت ظتـ ؾوتاًل  -ادًثردات، حثك ذم أمقر افًٌتٚدات 

 .ٕهقص افًْٜ افٌْقيٜ ذم بًض ذفؽ مقحٜٔ بٚدٌدأ

ذا ذبٝ مـ اإلٕٚء، مع أيٚ شٌع بْص إٔف ظٍك ظـ شٗر اهلرة إ ؾَد ثٌٝ ظـ افٌْل 

إيٚ متـ ): هذا افًٍق بَقفف وؿد ظِؾ افرشقل ، حديٞ آخر، وشٗرهٚ ذم األصؾ ٕرس

، منترًا إػ صتًقبٜ افثحتترز ظتـ شتٗرهٚ أليتتٚ تِتٟ ادتتداخؾ (افىتقاؾغ ظِتُٔؿ وافىقاؾتتٚت

 .ذـره افٍَٓٚءوتثَْؾ ذم افٌٔقت وتْزل إفٔٓٚ مـ األشىح، وهذا مـ صقر ظّقم افٌِقى ـر ي

 :وؿد صٚغ اإلمٚم افنخز ذم وقء تِؽ اليٚت ؿٚظدة ظـ حُؿ ظّقم افٌِقى ـر يع

 (.1/91-ادًٌقط) "مٚ ال يًثىٚع االمثْٚع ظْف ؾٓق ظٍق"

 :وـذفؽ صٚغ اإلمٚم صٓٚب افديـ افَراذم ذم افذخرة ؿٚظدة ذم ادًْك ًٍٕف ؾَٚل

األمر بف، وـؾ مْٓتل صتؼ ظِتٔٓؿ اجثْٚبتف ـؾ مٖمقر ينؼ ظذ افًٌٚد ؾًِف شَط : ؿٚظدة"

وذم افنٓٚدات ؿترروا إٔتف ظْتد ؾًتٚد افزمتٚن وصتٔقع ( 1/189-افذخرة) "شَط افْٓل ظْف

افًٍؼ وٕدرة افًدافٜ تٌَؾ ذم افَوٚء صٓٚدة األمامتؾ ؾٚألمامتؾ، فًّتقم افٌِتقى ـتل ال يثًىتؾ 

 .افَوٚء إذا ضٌِٝ افًدافٜ افُٚمِٜ ذم افنٚهد

ً:قاعدةًاحلاجة(ًب

ٚظدة احلٚجٜ افًٚمٜ ـذفؽ هل أصؾ اّع ظِٔف، يٍتثح بتف بتٚب ذم ٕيتر افٍَٓتٚء ـٕٚتٝ وؿ

ظّقمٚت افْهقص تَثيض شده، ذفؽ أن افؼتيًٜ افُريّتٜ افًتّحٜ متٚ جتٚءت فثًتد ظتذ 

افْٚس مْٚؾذ حٚجٚهتؿ احلََٜٔٔ وإٕر جٚءت فثٌِٜٔ احلٚجٚت افهحٔحٜ افثل تًثِزمٓٚ طروف 

جتٚت افزائٍتٜ افقمهٔتٜ ـٚفربتٚ واخلّتر، وتٌىتؾ افًتٚدات افًتٔئٜ احلٔٚة وافثًٚمؾ، وفثّْتع احلٚ

افٍٚشدة افثل تٗدي إػ افير وافًدوان وافثرتٚوز ظتذ حَتقق افٌتر ـٚفامتٖر وأختذ افتزيء 
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بذٕٛ ادررم مـ ظنرتف، وؿثؾ األوالد خنٜٔ اإلمالق، وٕحق ذفتؽ متـ ادٍٚشتد افثتل تيتـ 

 .حٚجٜ حٔقيٜ ذم ادرثًّٚت انٚهِٜٔ

ظدة احلٚجٜ هذه دفٝ ظِٔٓٚ افًْٜ افٌْقيٜ افامٚبثٜ ذم بًض احلٚالت، مـ ذفؽ متٚ وأصؾ ؿٚ

دٚ يك ظـ ؿىع افنرر واحلنٔش ذم حرم مُٜ ؿتٚفقا فتف أيتؿ  ثٌٝ ذم افهحٚح مـ إٔف 

 . "إال اإلذخر": حيثٚجقن إػ اإلذخر ألجؾ شَقف بٔقهتؿ ؾٚشثامْٚه هلؿ، ؾَٚل

 .ٚيٜ احلٚجٚت احلََٜٔٔوهذا افْص يقحل بٚدٌدأ افٍَٓل ذم رظ

إن تىٌَٔٚت مٌدأ رظٚيٜ احلٚجٜ ذم تٍريع األحُتٚم افٍَٓٔتٜ ـامترة مٌْامتٜ ذم ؾَتف ادتذاهٛ، 

ومـ أبرز أمامِٜ ذفتؽ . حثك أيؿ تًٚحمقا ذم صقرة واوحٜ مـ افٌرر افٍٚحش رظٚيٜ فِحٚجٜ

فًَتد ذم اا وذفتؽ فِحٚجتٜ افداظٔتٜ إػ هتذ ،إبٚحٜ ظَد انًٚفٜ رؽؿ مٚ ؾٔف مـ افٌرر افقاوتح

ذم مقوقع افٌرر وافثٌٚيض ظْتف  صٗون ـامرة مـ افثًٚمؾ، وفنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 .فِحٚجٜ ـالم ٍٕٔس ؿٔؿ يْر افٌهرة افٍَٜٓٔ، وـذا فثِّٔذه ابـ افَٔؿ رمحٓر اهلل تًٚػ

أبٚح بٔع افًرايٚ، وهق بٔع متٚ ظتذ  وؿد ثٌٝ ذم افًْٜ افٌْقيٜ افهحٔحٜ أن افرشقل 

ًٚ دـ حيثٚج إػ افرضٛ وفٔس فديف شقى افثّر، وذفتؽ افْخٔ ؾ مـ افرضٛ بثّر خيرص خرص

 . وهذا ذم األصؾ ؽر جٚئز، بؾ ـٚن البد مـ حتَؼ افثًٚوي بٚفُٔؾ. رظٚيٜ حلٚجثف إػ افرضٛ

 :وذم هذا ادَٚم يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ

  .(29/481-افٍثٚوى) "ز بٔع افًرايٚ بٚفثّرعقز فِحٚجٜ مٚ ال عقز بدويٚ، ـر عق"

 ًٚ أن احلٚجتٜ ذم حتؼ افْتٚس ـٚؾتٜ تْتزل مْزفتتٜ ": وؿتد ؿترر ؾَٓتٚء احلٍْٔتٜ وافنتٚؾًٜٔ أيوت

وادْامقر فِزرـق / 479-478/افٌٔٚثل فِرقيْل ص. ) "افيورة ذم حؼ افقاحد ادوىر

 (.32/وادرِٜ، مٚدة/ 2/24-
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إن اظثٌتتٚر احلٚجتتٜ ذم دمتتقيز ادّْتتقع ـٚظثٌتتٚر ": لوؿتتٚل اإلمتتٚم أبتتقبُر بتتـ افًتتريب ادتتٚفُ

ـثتٚب افَتتٌس ذح مقضتٖ مٚفتؽ بتتـ إٔتس البتتـ افًتريب حتتتٝ ) "افيتورة ذم حتِٔتؾ ادحتترم

 (.791ص 2افَٚظدة افًٚبًٜ مـ ؿقاظد افٌٔقع ج

ؾٕٚىالؿٚ مـ ؿٚظدة احلٚجٜ هذه ترى اهلٔئٜ أن ذـٚت ادًتٚمهٜ افثتل طٓترت ذم افًهتقر 

ىقر احلٔٚة ادًٚسة ومْرزاهتٚ افًِّٜٔ، وطروؾٓٚ االؿثهٚديٜ، وتٖمغ ادراؾؼ احلديامٜ ٕثٔرٜ فث

افُزى ـٚفُٓربٚء وصٌُٚت ادٔٚه واهلٚتػ وافَْؾ واشتثامرر افامتروات افىًٌٔٔتٜ ادخثٍِتٜ ظتذ 

ًٚ، ـؾ ذفؽ عًؾ تٖشٔس ذـٚت ادًٚمهٜ حٚجٜ حٔقيٜ ظٚمٜ وهتذا . افْىٚق ادردي اؿثهٚدي

هتتذا افْتتقع متتـ افؼتتـٚت فِحٚجتتٜ افًٚمتتٜ يهتتٌح امتتثالك أشتتّٓٓٚ  يًتتثِزم جتتقاز تٖشتتٔس

ًٚ، والشٔر بٚفًٌْٜ فهٌٚر اددخريـ وأمتقال األيثتٚم  فالشثامرر وأخذ أربٚحٓٚ حٚجٜ ظٚمٜ أيو

واألرامؾ وشٚئر افًٚجزيـ ظـ اشثامرر مٚ فدهيؿ مـ وؾر، وال يٍُل مٚ فدهيؿ دؼتوع دمتٚري 

اإلصٚرة إفٔف، ؾٔرد هٗالء مجًٔٚ ذم أشٓؿ هتذه افؼتـٚت أو ذاء ظَٚر واشثٌالفف ـر شٌَٝ 

مًثامّراً بر فدهيؿ مـ وؾر، ـؾ بَدر مٚ يًثىٔع، وفُـ بٚفؼط افذي شٌؼ بٕٔٚف، وهق إخراج 

وسؾتف ذم أوجتف  ل،افًْك احلرام ادثحهؾ مـ بًض تًٚمِٓٚ افربتقي بحًتٚب وفتق تَريٌت

 .اخلر دون أن يْثٍع بف مٚفؽ األشٓؿ أيٜ مًٍْٜ

أن افًْك احلرام وهق افٍقائد افربقيٜ افثل دخِٝ ذم متقارد افؼتـٜ ؿتد : هذا، وال يَٚل

اخثِىٝ بٚدٚل بهقرة ال يُّـ متٔٔزهٚ، ؾٔرٛ أن تنتي احلرمتٜ إػ انّٔتع، ال يَتٚل ذفتؽ 

 .ألن ظغ ادٚل فًٔٝ هل احلرام ـٚخلّر واخلْزير، بؾ مٚفٔثف

ر بتـ افًتريب حتتٝ ؿقفتف تًتٚػ ذم أواختر شتقرة ؾَد جٚء ذم تًٍر آيٚت األحُٚم أليب بُ

 :مٚ يع "يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا اتَقا اهلل وذروا مٚ بَل مـ افربٚ إن ـْثؿ مٗمْغ": افٌَرة

ذهٛ بًض افٌالة مـ أربٚب افقرع إػ أن ادٚل احلالل إذا خٚفىف حرام حثتك مل يثّٔتز، "

ٛ، ألٕف يُّـ أن يُقن افذي أخترج هتق ثؿ أخرج مْف مَدار احلرام ادخثِط بف مل حيؾ ومل يى

 .احلالل، وافذي بَل هق احلرام
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وهذا ؽِق ذم افديـ، ؾ٘ن ـؾ مٚ مل يثّٔز ؾٚدَهقد مْف مٚفٔثف ال ظْٔف، وفق تِتػ فَتٚم ادامتؾ 

. ؾٚالخثالط إتالف فثّٔزه، ـر أن اإلهالك إتالف فًْٔف، وأن ادامؾ ؿٚئؿ مَٚم افتذاهٛ. مَٚمف

ًٚ، وبغ   أهت((.مًْك، واهلل أظِؿوهذا بغ حً

عانًالاذينًلالابًأماوارمًحارام ًمثالًادكاسا  ً:ًوسئلًاإلمامًبنًتوموةًرمحهًاهللًتعااىل

وأكلةًالرباًوأشباههم ًومثلًأصحابًاحلرفًادحرمةًكمصوريًالصاورًوادنجما  ًومثالً

ًأعوانًالوالة ًفهلًحيلًأخذًصعامهمًبادعاملة؟ًأمًال؟

ذم أمقاهلؿ حالل وحرام، ؾٍتل مًتٚمِثٓؿ صتٌٜٓ، وال حيُتؿ  إذا ـٚن. احلّد هلل": ؾٖجٚب

بٚفثحريؿ إال إذا ظرف أن يًىٔف مٚ حيرم إظىٚؤه، وال حيُؿ بٚفثحِٔتؾ إال إذا ظرؾتف إٔتف أظىتٚه 

مل حيُتؿ بثحتريؿ ادًٚمِتٜ، وإن ـتٚن احلترام هتق : مـ احلتالل، ؾت٘ن ـتٚن احلتالل هتق األؽِتٛ

 .حمرمٜ بؾ هل: األؽِٛ، ؿٔؾ بحؾ ادًٚمِٜ، وؿٔؾ

ؾٖمٚ ادًٚمؾ بٚفربٚ ؾٚفٌٚفٛ ظذ مٚفف احلالل، إال أن يًرف افُامرة متـ وجتف آختر، وذفتؽ 

ًٚ بٖفػ ومٚئثغ ؾٚفزيٚدة هل ادحرم ؾَط  .إٔف إذا بٚع أفٍ

مل حيرم احلالل، بؾ فف أن يٖخذ ؿدر احلالل، ـر فق : وإذا ـٚن ذم مٚفف حالل وحرام اخثِط

 .أحدمهٚ برل الخر، ؾٕ٘ف يًَؿ بغ افؼيُغ ـٚن ادٚل فؼيُغ ؾٚخثِط مٚل

احلتالل واحلترام أخترج ؿتدر احلترام، وافٌتٚؿل حتالل فتف، واهلل : وـذفؽ مـ اخثِط برفتف

 (.273-29272اّقع ؾثٚوى صٔخ اإلشالم ج)أهت ."أظِؿ

ويٌٌْل أن يِحظ ذم هذا ادَٚم إٔف إذا وتَْٔٚ ظتذ ادًتِّغ بّرترد افنتٌٓٚت افًٌٔتدة أو 

ٜ رؽؿ حٚجثٓؿ ـتر ذم أشتٓؿ افؼتـٚت افثتل فتٔس ذم ذاهتتٚ وضًٌٔثٓتٚ متٕٚع ذظتل، افؤًٍ

وحررٕٚ ظِٔٓؿ امثالك أشّٓٓٚ ؾْٕ٘ٚ شًْزهلؿ ظـ اٚل ظئؿ مـ افْنٚضٚت االؿثهٚديٜ افثل 
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أصٌحٝ أشٚشتٜٔ ذم مجٔتع افتدول ادًتٚسة، وتٌَتك هتذه ادراؾتؼ افُتزى ذم أيتدي ؽترهؿ، 

 .دام مـ ادُّـ اشثًٌٚد افًْك ادحذور ؾٚدهِحٜ أال ٕؤؼ ظِٔٓؿ مٚ

هذا وؿد تٌتدو صتٌٜٓ أخترى ذم مًتٖفٜ تتداول أشتٓؿ افؼتـٚت ادًتٚمهٜ هتذه، وهتل أن 

افًٓؿ يّامؾ جزءًا صٚئًٚ مـ اّقع أمقال افؼـٜ وحَقؿٓتٚ متـ َٕتقد شتٚئِٜ وشتِع ؿٚئّتٜ، 

ًٚ مْٓٚ مٚ ظِٔٓٚ مـ ديقن وحَقق فٌرهٚ، ؾ ٌٔتع افًتٓؿ وذاؤه وديقن هلٚ ظذ ؽرهٚ، مىروح

مًْٚه مٌٚدفٜ مٚ يَٚبِف مـ ـؾ ذفؽ ذم افؼـٜ بٚفًتًر افتذي يٌتٚع بتف افًتٓؿ، ومًْتك هتذا أن 

جزءًا مـ حمؾ هذا افٌٔع هق سف عٛ  ؾٔف افثَٚبض، ـر أن بًض هذا ادٌٔع ديتـ ذم افتذمؿ، 

 .ؾُٔقن مـ ؿٌٔؾ بٔع افديـ فٌر مـ ظِٔف افديـ، وهق ؽر جٚئز

افنٌٜٓ أن مـ ادَرر ذم ادذاهٛ، وذم افَقاظد افٍَٜٓٔ أن متٚ يتدخؾ ذم  وانقاب ظـ هذه

ًٚ فتق  ًٚ وال يُقن مَهقدًا وأصاًل ؾٔٓتٚ ال ينتسط ؾٔتف افؼتوط افثتل تىِتٛ ذظت افهٍَٜ تًٌ

: وردت ظِٔف افهٍَٜ وحده، وأوردت اِٜ األحُٚم افًدفٜٔ ؿٚظدتغ تٗيدان هذا ادًْتك مهتٚ

 (.54/م)"يٌثٍر ذم افثقابع مٚ ال يٌثٍر ذم ؽرهٚ"( 48/م) "افثٚبع ال يٍرد بٚحلُؿ"

وفذفؽ أمامِٜ  "وافًزة ف ؽِٛ" "ف ـامر حُؿ افُؾ"ومـ جٜٓ أخرى يَرر افٍَٓٚء أن 

افَِٔتتؾ يثٌتتع افُامتتر ذم "ـامتترة ذم ؾتتروع افٍَتتف، وسح اإلمتتٚم ظزافتتديـ بتتـ ظٌدافًتتالم بتتٖن 

 (.2/157ؿقاظد األحُٚم ) "افًَقد

افًٚبع مـ ؾثتٚوى افنتٔخ حمّتد بتـ إبتراهٔؿ آل افنتٔخ مٍثتك ادُِّتٜ  وؿد جٚء ذم انزء

افًربٜٔ افًًقديٜ رمحف اهلل ذم ـالمف ظـ ذـٚت ادًٚمهٜ وجقاز تداول أشتّٓٓٚ بًٔتٚ وذاءًا 

 :مٚ يع -وهق مقوقظْٚ بٚفذات  -

أن : إن ذم هذه افؼـٚت َٕقدا، وأن بٔع افَْد بَْد ال يهح إال بؼضف، َٕقل: ؾ٘ن ؿٔؾ"

افَْقد هْٚ تٚبًٜ ؽر مَهقدة، وإذا ـٕٚٝ هبذه ادامٚبٜ ؾِٔس هلٚ حُؿ مًثَؾ، ؾٕٚثٓك حمذور 

 .افربٚ، ـر شٖٔيت ذم حديٞ ابـ ظّر
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ًٚ متـ افتديقن : ؾ٘ذا ؿٔؾ أن فِؼـٜ ديقٕٚ ذم ذمؿ افٌر، وأن ظذ تِؽ األشٓؿ ادًٌٜٔ ؿًتى

: َٕقل. عقز إال دـ هق ظِٔف بؼضف افثل تُقن ظذ أصؾ افؼـٜ، وأن بٔع افديـ ذم افذمؿ ال

َٚ مـ األصٔٚء افثٚبًٜ افثل ال تًثَؾ بحُؿ، بؾ هل تٚبًٜ فٌرهٚ وافَٚظدة إٔف يامٌٝ . وهذا أيو

ُٚ مٚ ال يامٌٝ اشثَالالً   .تًٌ

وفتف متٚل، ؾرفتف فٌِتٚئع إال أن  ،متـ بتٚع ظٌتداً : )ويدل ظذ ذفؽ حديٞ ابـ ظّر مرؾقظتٚ

ؾًّقم احلديٞ يثْتٚول متٚل افًٌتد ادقجتقد وافتذي فتف ذم . ؽرهرواه مًِؿ و( ينسضف ادٌثٚع

 .ذمؿ افْٚس

مـ بٚع ٕخاًل بًد أن تٗبر ؾامّرهتٚ فِذي بٚظٓٚ، : )ويدل ظِٔف أيوٚ حديٞ ابـ ظّر الخر

 .مثٍؼ ظِٔف( إال أن ينسضف ادٌثٚع

ٓٚ اؽثٍر ووجف افدالفٜ أن بٔع افامّرة ؿٌؾ بدو صالحٓٚ ال عقز، فُـ دٚ ـٕٚٝ تٚبًٜ ألصِ

مل يٌثٍر فق ـٕٚٝ مًثَِٜ بٚفًَد ؾٔٓٚ مٚ
( )

 (.43-7/42افٍثٚوى ) 

ظـ بٔتع افتامرر وهتل  ظـ يل رشقل اهلل  بـ تّٜٔٔ اوؿد تُِؿ صٔخ اإلشالم 

ظذ افنرر ؿٌؾ بدو صالحٓٚ، وبحٞ ؾتٔر إذا ـتٚن ذم بًتثٚن أصترٚر مثْقظتٜ ؾًٌٔتٝ ثررهتٚ 

د بدا صالحف دون بَٜٔ األٕقاع، ؾذـر صٔخ اإلشالم افثل ظِٔٓٚ مجًٔٓٚ، وـٚن بًض األٕقاع ؿ

 : ذم صحٜ هذا افٌٔع ؿقفغ 

أحدمهٚ بٚنقاز والخر بٚدْع، وؿٚل أن افَقل بٚنقاز ذم هذه احلٚل هق ؿقل افِٔٞ و ابتـ 

ؾَد جقز افِٔٞ بٔتع مجٔتع افًٌتثٚن إذا صتِح ٕتقع ـتر جتقز بٔتع أحتد األٕتقاع إذا بتدأ "شًد 

وهذا افَقل ": ثؿ ؿٚل. ٚب افثٍريؼ ؾٔف رضر ظئؿ، ثؿ بغ وجف افيرصالح بًوف، ألن إع

ًٚ ـر هق ادنٓقر، وانقاز هْٚ بّررد احلٚجٜ "أؿقى مـ افَقل افامٚين وهق ادْع مىَِ
( )

. 

                                                 
 .أي فق بًٔٝ وحدهٚ دون افنرر( 1)

 (602-602/دادحِ: ر)وهذا أيوٚ مذهٛ احلٍْٜٔ ( 2)
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أن افًٍؾ إذا اصثّؾ ظذ مًٍدة : وه افؼيًٜ ذم ذفؽ ـِف": ثؿ خثؿ هذا افٌحٞ بَقفف

وأن بٔع افٌرر ؿد يك . جحٜ ـر ذم إبٚحٜ ادٔثٜ فِّوىرمْع مْف إال إذا ظٚروٓٚ مهِحٜ را

ؾ٘ذا ظٚرض ذفؽ رضر أظيؿ مْف . ظْف ألٕف مـ ٕقع ادٔن افذي يٍيض إػ أـؾ ادٚل بٚفٌٚضؾ

ًٚ ألظيؿ افًٍٚديـ بثحّؾ أدٕٚمهٚ، واهلل أظِؿ ، 483-29/482افٍثٚوى ) "أبٚحف، دؾً

 (.122-121/وافَقاظد افْقرإٜٔ ص

رى اهلٔئٜ مٚ يقجٛ افَقل بثحريؿ تداول أشٓؿ افؼـٚت ادًٚمهٜ افثل شٌؼ ؾِر شٌؼ ال ت

ذـرهٚ شقاء بًٔٓٚ وذاؤهٚ وافثقشط ذم ذفؽ، مٚ ظدا افؼـٚت افثل يُقن مقوقع ٕنٚضٓٚ 

ًٚ، ـؼـٚت إٕثٚج اخلّقر وذـٚت افٌْقك افربقيٜ وٕحقهٚ  .االؿثهٚدي حمرم

لتيًمتثلًحجمًأعامراًواساتثامراااًمًلفاًاًمانًالرشكاتًالتيًيكونًجمموعًاألموالًا:ًثالثاًً

ً.عنرصيًاحلاللًواحلرام

ًٚ آخر بٍٚئدة  مامٚل ذفؽ ذـٜ رأس مٚهلٚ مِٔقن ريٚل مًًَر إػ أشٓؿ اؿسوٝ ؾقؿف مِٔقٕ

ؾتر حُتؿ امتثالك وتتداول  ،ربقيٜ مـ أحد افٌْقك وأصٌح حرؿ أظرهلٚ واشثامرراهتٚ مِٔتقٕغ

 ؟ أشّٓٓٚ وأخذ ظٚئداهتٚ ذظًٚ 

مـ افقاوح أن هذه احلٚل متامؾ صٌٜٓ ذم هذه افؼـٜ ؽر مٚ تَدم ذـره مـ افنٌٓٚت افثل 

ظروْٚهٚ وبْٔٚ ادخٚرج افٍَٜٓٔ ؾٔٓٚ، ؾثِؽ ؿد ـٚن ظْك احلرام ذم ضريَٜ اشثامرر رأس مٚهلتٚ 

مثُقن مـ ظْكيـ  -وفق بْنٚضٚت مـ إٔقاع احلالل  -أمٚ هذه ؾرهلٚ افذي يًثامّر . احلالل

 .ل وحرامحال

ًٚ )وبًتتد ادداوفتتٜ ادًثٍٔوتتٜ ذم ذفتتؽ وذم وتتقء االظثٌتتٚرات افًتتٚبَٜ ذم  متتـ ؿٚظتتدة ( ثٕٚٔتت

ًٚ أو ؿهتدًا إثٓتٝ  احلٚجٜ وظدم افثؤٔؼ وؿِٜ افًْك احلرام بٚفًٌْٜ فِحالل ومٚ يتدخؾ تًٌت

 :اهلٔئٜ افؼظٜٔ إػ افرأي افثٚيل
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ٚ مـ ظَٚر ومَْقل وأثٚث ومتقاد إذا ـٚن افًْك احلرام ذم اّقع األمقال افثل تًثامّره

ثِٞ مٚفٔثٓٚ، ؾ٘ن هذه افؼتـٜ ال  -أي انزء احلرام  –أوفٜٔ وشِع دمٚريٜ وٕحقهٚ ال يثرٚوز 

ًٚ وذاءاً   .حيرم تداول أشّٓٓٚ بًٔ

وهذا افثحديد بٚفامِٞ فِرزء احلرام ادخثِط ذم رأس ادٚل ًٍٕف هبذه افؼـٚت ؿد ؿدرتتف 

افثّٔٔز بغ افَِٔتؾ وافُامتر، وأن ذفتؽ افثّٔٔتز بٔتْٓر ذم احلُتؿ  اهلٔئٜ افؼظٜٔ فثًٓٔؾ تىٌٔؼ

ًٚ ظِٔف دالئؾ ـامرة مـ األحُٚم افؼظٜٔ، فُـ ذم مقوقظْٚ هذا البتد متـ ووتع  جقازًا ومًْ

حد فَِِٜ وافُامرة فًٔثىٔع افنخص افًٚدي افثّٔٔز وافثىٌٔتؼ، ؾترأت اهلٔئتٜ بْيتر اجثٓتٚدي 

افْهقص افؼظٜٔ، وإػ ادًَقل، أن تًثّد افامِٞ حدًا بغ مْٓٚ، واشثْٚدا إػ دالئؾ ذم بًض 

 .افَِٜ وافُامرة

أمٚ ـٍٜٔٔ افثخِص متـ افتربح افًٚئتد ظتذ افًتٓؿ متـ افًْكت احلترام ذم حٚفتٜ اؿتساض 

ًٚ، ؾتسى  افؼـٜ بربٚ مٚ ال يزيد ظـ افامِٞ مـ اّقع األمقال افثل تًثامّرهٚ وادنٚر إفٔٓٚ إٍٓت

 :فٜٔاهلٔئٜ ؾٔف افىريَٜ افثٚ

إذا ؾروْٚ أن رأس مٚل افؼـٜ مِٔقن ريٚل وؿد اؿسوٝ ؾقؿتف بٚفربتٚ متٚئثل أفتػ ريتٚل 

ًٚ ومٚئثل أفػ ريٚل، وجٚء ربتح افًتٓؿ مٚئتٜ وظؼتيـ ريتٚال، ؾت٘ن  ؾٖصٌح اّقع ذفؽ مِٔقٕ

 .ذفؽ يًْل أن افًُٛ ؿد ٕنٖ ظـ افًّؾ ورأس ادٚل، ومْف ادٌِغ ادَسض

مهٚ رأس ادٚل وافًّتؾ، وأن اخلٌتٞ ذم ربتح افًتٓؿ إٕتر  وبر أن افربح يْثٟ مـ ظْكيـ

جٚء مـ انزء ادٖخقذ بٚفربٚ أمٚ افًّؾ ؾٓق مٌٚح ذم ذاتف، وٕثٔرٜ ذفؽ أن يًَتؿ ربتح افًتٓؿ 

ٕهٍغ، ٕهػ مـ افًّؾ ادٌٚح وٕهٍف الخر مـ جزء رأس مٚل افًٓؿ ذفؽ انتزء ادتٖخقذ 

ؾُٔتقن ٕهتػ . ًتدس ذم افهتقرة ادتذـقرةبىريؼ افربٚ ادحرم، ومَتدار ذفتؽ انتزء هتق اف

 ًٚ  .شدس افًٓؿ وؿدره ظؼة ريٚالت خٌٔام

إن ـؾ متٚ شتٌؼ بٕٔٚتف ختٚص بثتداول أشتٓؿ ذـتٚت ادًتٚمهٜ بًٔتٚ وذاء وأختذ ً:رابعاًً

ً.ظٚئدات تِؽ افًٓؿ مـ األربٚح افثل تقزظٓٚ افؼـٚت



 294 

مًٚمالهتتٚ  أمٚ االصساك ذم تٖشٔس ذـتٚت يُتقن متـ خىتٜ ظِّٓتٚ أن تثًٚمتؾ ذم مجِتٜ

واحثٔٚجٚهتٚ افثّقئِٜ ومدايْٚهتٚ االئثرٕٜٔ ظتذ أشتٚس افٍقائتد افربقيتٜ، أو ـتٚن مْهقصتٚ ذم 

 ًٚ ٕيٚمٓٚ ظذ جقاز ذفؽ، ؾ٘ن االصساك ذم تٖشٔس هذه افؼـٚت ال ترى اهلٔئٜ افؼظٜٔ وجٓت

 .نقازه ذظًٚ 

 .غوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجً

 

 .، عبداهلل بو مهيع، عبداهلل البساممصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ28/10/1414 :التاريخ                                     ( 183)قرار اهليئة رقم         
 

 عدّ جٛاش غسا٤ ايرٖب ٚ ايفض١ ٚ ايعُالت : املٛضٛع

 بٛاضط١ بطاق١ ايفٝصا

  795ذٟ ايسقِ ًَػ٢ بايكساز  
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

 :ادثوّـ مٚ يع 112/94/ق/افؼـٜ برؿؿ أ

دمٚر حمِٔغ ظذ ؿٌقل بىٚؿتٜ ادثوّـ افثًٚؿد مع ( 51)إصٚرة إػ ؿرار اهلٔئٜ افؼظٜٔ رؿؿ 

افٍٔزا وشداد ادٌٚفغ مـ ؿٌؾ افؼـٜ بًد ذفؽ مع احثًٚب ظّقفٜ حتهٔؾ بًتٔىٜ تتساوح متٚ 

 .مـ ؿّٜٔ افٍقاتر ادَدمٜ فِؼـٜ مـ ظّالئٓٚ افثرٚر%   2.5إػ %  1.5بغ 

ر وٕحـ بدورٕٚ ٕقد االشثًٍٚر ظـ إذا ـٚن هذا افَرار ينتّؾ مجٔتع ادحتالت افثرٚريتٜ بت

ؾٔٓٚ حمالت بٔع افذهٛ وادرقهرات، بحٔٞ يثؿ افٌٔع مـ تٚجر افذهٛ فًِّٔؾ حٚمؾ بىٚؿٜ 

ؾٔزا، ومـ ثؿ تَتدم افٍتقاتر فِؼتـٜ فثحهتٔؾ ؿّٔثٓتٚ متـ حًتٚب حٚمتؾ افٌىٚؿتٜ وشتداده 

أيٚم، وحتهؾ مـ خالهلٚ افؼـٜ ظتذ افًّقفتٜ ادَتررة  7-5فِثٚجر خالل ؾسة تساوح مٚ بغ 

 .زم مع افثٚجر ـر ورد أظالهحًٛ افًَد اد

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال افقارد وّـ اخلىٚب تقصِٝ دٚ يع

ًٚ ذم اِتس افًَتد، حٔتٞ إن  ال يًثز ذاء افذهٛ وافٍوٜ وافًّالت بٌىٚؿٜ افٍٔزا ؿٌوت

افثًديد ال يثؿ إال بًد زمـ عًؾ افٌَض مٗجاًل ظـ افثًٚؿد، ؾًتذ افؼتـٜ أن تٌْتف ظّالئٓتٚ 



 296 

ىٚؿٜ ؾٔزا بًدم ذاء ذهٛ أو ؾوٜ أو ظّالت بٌىٚؿٜ افٍٔزا ادهتدرة متـ ؿٌتؾ ذـتٜ حٚمع ب

افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر وأن تٖخذ ظِٔٓؿ تًٓدًا خىٔٚ بذفؽ، وإذا خٚفػ حٚمؾ افٌىٚؿتٜ 

ًٚ أو ؾوٜ أو ظّالت َٕديٜ عٛ ظذ افؼـٜ أن تًحٛ مْف افٌىٚؿٜ  .ؾٚصسى هبٚ ذهٌ

 .وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل

 

 ،( )، عبداهلل بو مهيعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام

                                                 
 .شيل وجٜٓ ٕير»: وٕص حتٍيف، اهلل بـ مْٔع ظذ افَرار حتٍظ افنٔخ ظٌد (1)
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 هـ28/10/1414 :التاريخ                                     ( 184)قرار اهليئة رقم         
 

 ػسن١ يعُال٥ٗااهلداٜا اييت تكدَٗا اي: املٛضٛع

 َكابٌ غسا٥ِٗ غٝهاتٗا ايطٝاح١ٝ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

ـٜ، وأن بنٖن افنُٔٚت افًتٔٚحٜٔ افثتل تقزظٓتٚ افؼت ،س1524/9برؿؿ ..... .افؼـٜ مـ

مـ اصسى مْٓٚ بَّٜٔ أفٍل ريٚل  ؾٕ٘ف يُقن مـ ادًثحَغ فِٓتدايٚ ادقوتقظٜ هلتذا افٌترض، 

 .وؿد أرؾؼ بٚخلىٚب ؾثقى مـ شرحٜ ادٍثل افًٚم فُِِّٜ ورئٔس هٔئٜ ـٌٚر افًِرء

وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم ادقوقع تٌغ هلٚ أن مٚ تَقم بف افؼـٜ ال تْىٌؼ ظِٔتف افٍثتقى ادتذـقرة، 

 :ظثٌٚرات افثٚفٜٔفال

أن افٍثقى تًثز أن هذه اهلدايٚ افثل يَدمٓٚ افٌٚئع دـ ينسي ـّٜٔ حمددة هل ٕقع  (1

مـ افَرر يٗدي إػ أـؾ أمقال افْٚس بٚفٌٚضؾ، يقرث افًداوة وافٌٌوٚء بغ افٌٚئع افذي 

يٚ يَدم اهلدايٚ ؾٔرذب هبٚ ادنسيـ وبغ افثرٚر الخريـ افذيـ ال يَدمقن فِّنسي هدا

 .دمذهبؿ

وترى اهلٔئٜ أن هذه اهلدايٚ مـ بًض افٌٚظٜ فٔس هلٚ أي صٌف بٚفَرر: ألن افَرر يُقن بتغ 

ضرؾغ أحدمهٚ رابح آخذ مـ الخر بىريتؼ احلتظ ادحتض، أمتٚ اهلتدايٚ ادتذـقرة دتـ ينتسي 

دؼوط ـّٜٔ حمددة مـ افٌوٚظٜ ؾ٘يٚ ال تثٌع احلظ، وإٕر ينسي ؾٔٓٚ صخص ب٘رادتف ادَدار ا

الشثحَٚق اهلديٜ، ـر أن افَرر يُقن ؾٔف ـؾ مـ ادثَٚمريـ بٚحلظ يُّـ أن يُقن هق اخلٚه 

 .أو افرابح، وفٔس ـذفؽ افثٚجر مٕٚح اهلديٜ وآخذهٚ



 298 

إن افًداوة افٌٌوٚء افثل أصتٚر افَترآن افًيتٔؿ إػ أن افنتٔىٚن يقؿًٓتٚ بتٚفَرر، إٕتر  (2

، وأن هذه اهلدايٚ ال تٗدي إػ ظداوة وبٌوٚء بغ افثٚجر يقؿًٓٚ بغ اخلٚه وافرابح ادثَٚمريـ

مَدم اهلديٜ وبغ ادنسي مْف افذي يٖخذ اهلديٜ، بؾ افًُس أن هذه اهلدايٚ تقثؼ ادقدة بٔتْٓر 

ًٚ فٌِٚئع، وإذا ؿٔؾ أن هذه اهلدايٚ مـ بًض افٌٚظٜ تٗدي  ًٚ ثٚبث ودمًؾ ادنسي افذي يثَِٚهٚ زبقٕ

ظٜ افذيـ يَدمقيٚ وبغ افٌٚظٜ الخريـ افذي ال يَدمقن فِّنسي هدايٚ، إػ افًداوة بغ افٌٚ

ؾ٘ن هذا ؽر مٚ ذـره افَرآن مـ افًداوة بغ ادثَٚمريـ مـ يربح ؾٔٓؿ ومـ خين بىريؼ احلتظ 

ًٚ متـ مجٔتع افثرتٚر نِتٛ  ادحض، ؾٕ٘ف أيوٚ ؽر واؿع، ؾ٘ن هتذه اهلتدايٚ ضريتؼ متٖفقف ظٚدٔت

ًٚ فتًٌض افثرتٚر ومًتدودًا افزبٚئـ وترؽٌٔٓؿ، وه ذا افىريؼ ذم افدظٚيٜ افثرٚريٜ فٔس مٍثقحت

ظذ شقاهؿ فُل يقرث افًداوة وافٌٌوٚء بغ افٍريَغ، بؾ ضريؼ مٍثقح نّٔع افثرٚر وهلؿ 

ومل يًٓد أبتدًا . ؾ٘ذا مٚرشف أحدهؿ ؾَدم هدايٚ أو خدمٚت دمذب إفٔف افزبٚئـ. أن يثْٚؾًقا ؾٔف

غ افثرٚر إًٍٔٓؿ، وهذا افثْٚؾس هق شْٜ افثرٚرة وؾٔتف مهتِحٜ أن مامؾ ذفؽ أورث ظداوة ب

 .فًِّثُِٓغ حتّٔٓؿ مـ أن يًثٌؾ بًض افثرٚر احثٔٚجٚهتؿ ؾٔثحُّقا ؾٔٓؿ

ًٚ ظْدئتذ  (3 إذا صح افَقل بٖن هذه اهلدايٚ ؿرر وأـؾ فِرل بٚفٌٚضؾ، عٛ أن يُقن حمرم

ًٚ مـ شًر افٌوٚظٜ ظـ افًًر  افذي ئًٌٓٚ بف آخرون: ألن هذا ظذ أحد افثرٚر أن خيٍض صٔئ

اخلٍض ذم افًًر ميْٜ ألن يقرث ظداوة بغ افثرٚر أـامر متـ تَتديؿ هتذا فِّنتسيـ، ومتٚذا 

ًٚ ذم مقاشؿ مًْٔتٜ ذم أشتًٚر  عٛ أن يَٚل ظْدئٍذ ذم إظالٕٚت افرخص افثل عرهيٚ افثرٚر ظٚدٔ

ظـ افًًر األصع %( 75)و/%( 25)افًِع خالل مدة مًْٜٔ بًٌْٜ مرمقؿٜ جدًا تساوح بغ 

 .افذي تٌٚع بف افٌوٚظٜ ًٍٕٓٚ ذم ؽر هذه ادقاشؿ واددد ادًِْٜ

يْثيتترون  -والشتٔر ذوي افتدخؾ ادحتدود  -ومجتٚهر افْتٚس متـ ادًتثُِٓغ ذم افًتتٚمل 

ويثثًٌقن هذه افرخص فؼاء حٚجٔٚهتؿ، ؾٓؾ هذا ؿرر بىريؼ األوفقيٜ ؾٔف أـؾ أمقال افْٚس 

 ريّف ومًْف، وحرمٚن ادًثُِٓغ مـ االشثٍٚدة مْف بَّثٙ هذه افٍثقى؟بٚفٌٚضؾ ؾٔرٛ حت
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إن هذه اهلدايٚ هل مـ ؿٌٔؾ زيٚدة افٌٚئع ذم ادٌٔع فِّنسي بًد متٚم ظَتد افٌٔتع، وؿتد  (4

ًٚ مْتف بًتد افًَتد وأن يزيتد  ٕص افٍَٓتٚء ظتذ جتقاز أن يزيتد افٌتٚئع ذم ادٌٔتع فِّنتسي تزظت

إن افزيٚدة مـ افٌٚئع ذم ادٌٔع ومـ ادنسي : ًد افًَد ـذفؽ، وؿٚفقاادنسي فٌِٚئع ذم افامّـ ب

وٕثٔرٜ افثحٚؿٓٚ بٖصؾ افًَد أيٚ عٛ بٔٚيٚ ذم افٌٔع . ذم افامّـ بًد افًَد تِثحؼ بٖصؾ افًَد

ؾًذ ادنسي إذا زاد فف افٌٚئع ذم ادٌٔع بًد افًَد ثؿ أراد أن ئًٌتف متـ آختر بىريتؼ . بٚدرابحٜ

أن يٌغ فِّنسي مرابحٜ إٔف تَِك زيٚدة ظذ ادٌٔع بًد افًَد، أو إٔف خٍض فتف جتزء ادرابحٜ 

 .مـ افامّـ بًد افًَد، وإال ـٕٚٝ مرابحثف ظذ ادٌٔع األصع بامّْف األصع خٕٜٔٚ ذم ادرابحٜ

ؾِٓذه االظثٌٚرات ترى اهلٔئٜ أن افٍثقى ادذـقرة ال تْىٌؼ ظذ مقوقع اهلدايٚ افثل يًِـ 

ظتذ أن افٍثتقى ادتذـقرة . ًض افٌٚظٜ ويَدمقيٚ دـ ينسي ـّٜٔ مًْٜٔ مـ بوتٚظثٓؿظْٓٚ ب

يُّتتـ أن تْىٌتتؼ ظتتذ بًتتض متتـ إٔتتقاع اهلتتدايٚ يَدمتتف افٌٚظتتٜ بىريتتؼ تنتتٌف ذاء احلتتظ أو 

 .افٕٔٚهٔٛ، ؾثِؽ يُّـ افَقل بٖيٚ ـٚفَرر

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ28/10/1414: التاريخ                                    ( 186)قرار اهليئة رقم         
 

 جٛاش ْكٌ ايدٜٔ املطتخل : املٛضٛع

 يًػسن١ َٔ عٌُٝ إىل عٌُٝ آخس
 

 : وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ظتذ أحتد ظّالئٓتٚ ظتذ أن ( شًِٜ)إذا ـٕٚٝ ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ ؿد بٚظٝ بوٚظٜ 

بًتد مقاؾَتٜ ذـتٜ -( أ)ورؽٛ ذفؽ افًّٔتؾ وفتُٔـ ، (ؾآج)يثؿ دؾع ثّْٓٚ ذم وؿٝ الحؼ 

إػ ( ثّـ افًِع ادٗجؾ)ذم حتقيؾ ذفؽ ادٌِغ ادًثحؼ فؼـٜ افراجحل بًد ؾسة  -افراجحل

ثّتـ )وذفتؽ ظتذ أشتٚس أن يًتَط ادٌِتغ ادًتثحؼ ظْتد الجتؾ ( ب)ذـٜ أخرى وفثُـ 

هل ادىٚفٌٜ ( ب)قن افؼـٜ ذم شرالتْٚ ومىٚفٌٚتْٚ، وتُ( أ)مـ اشؿ افًّٔؾ ( افًِع ادٗجؾ

مـ ؿٌؾ ( أ)، وأال يُقن هْٚك أي مىٚفٌٜ مًثٌَِٜٔ فًِّٔؾ (أ)بدؾع ثّـ افًِع ادٌٚظٜ فًِّٔؾ 

افامّـ ادٗجؾ ظْد حِقل األجؾ، أي أيٚ تُتقن ( ب)ذـٜ افراجحل ؾٔر فق مل تدؾع افؼـٜ 

ؾٓتتؾ عتتقز فؼتتـٜ  .متتـ ؿٌتتؾ ذـتتٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ( أ)خمٚفهتتٜ يٚئٔتتٜ فًِّٔتتؾ األصتتع 

 افراجحل افٌَقل بذفؽ افثحقيؾ؟

 : وبثٖمؾ اهلٔئٜ وتداوهلٚ افرأي ذم افًٗال ادذـقر ؿررت مٚ يع

ديْف ادًثحؼ فؼـٜ افراجحل ظذ آختر، ( أ)ال مٕٚع مـ أن حئؾ ظّٔؾ ذـٜ افراجحل 

ًٚ فًِّٔؾ ( ب)بؼط أن يُقن ادحٚل ظِٔف  ْٚن مـ جْس بٍْس ادٌِغ، وأن يُقن افدي( أ)مديْ
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واحد، وذم هذه احلٚفٜ عقز أن تنىٛ ذـٜ افراجحل مـ شرالهتٚ افتديـ متـ ذمتٜ افًّٔتؾ 

 (. ب)وتًرِف ظذ ادحٚل ظِٔف ( أ)

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ
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 هـ5/12/1414 :التاريخ                                       ( 187)قرار اهليئة رقم         
 

 صٝػ١ عكد االضتصٓاع : املٛضٛع

 (ٟ)بني ايػسن١ ٚغسن١ 
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد 

ؾَتتد اضًِتتٝ اهلٔئتتٜ افؼتتظٜٔ فؼتتـٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر ظتتذ صتتٌٜٔ ظَتتد 

وبدارشثف مـ  ،(ي)دكؾٜٔ فالشثامرر وذـٜ االشثهْٚع ادزمع تقؿًٔف بغ ذـٜ افراجحل ا

ؿٌؾ اهلٔئٜ تؿ تًديِف ب٘وٚؾٜ بًض افٍَرات وحتذف افتًٌض وإجٚزتتف بٚفهتٌٜٔ ادراؾَتٜ هلتذا 

ًٚ مـ اثْثل ظؼة مٚدة  . افَرار مُقٕ

 

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ
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 هـ5/12/1414 :التاريخ                                       ( 188)قرار اهليئة رقم         
 

 تعدٌٜ عكد االضتصٓاع املٛقع: املٛضٛع

 بني ايػسن١ ٚأحد ايعُال٤
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

افتقارد متـ  ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب

..... افؼـٜ افذي تىِٛ ؾٔف ادقاؾَٜ ظذ تًديؾ ظَد االشثهْٚع ادقؿع بغ افؼـٜ وافًّٔتؾ

فٌْٚء ادرـز افًٚئد فف ذم ادديْٜ ادْقرة أمٚم شٚحٜ احلرم افٌْقي افؼيػ، وذفؽ ب٘صدار مِحؼ 

حتل متع يًثامْل مـ ظَد االشثهْٚع جزء األشٚشٚت افذي شٌؼ أن تًٚؿدت ؾٔف ذـٜ افراج

افؼـٜ افقضْٜٔ ف شٚشٚت، فٔهٌح جزء األشٚشٚت مًتثَاًل بًَتده وحًتٚبٚتف مًتثَِٜ ظتـ 

 .ظَد االشثهْٚع ادذـقر

وبٚضالع اهلٔئٜ ظذ مِحتؼ افًَتد ادَتسح رأت إٔتف ال متٕٚع متـ إجتٚزة االتٍٚؿٔتٜ ادِحَتٜ 

وي افًالؿتٜ بٚفًَتد بٚفهقرة ادراؾَٜ هلذا افَرار، حٔٞ إيٚ تَٚيؾ جزئل بٚفسايض بغ مجٔتع ذ

 .ادَٚل، ومل يستٛ ظِٔٓٚ إبىٚل حؼ مؼوع ثٌٝ فِىرف افامٚفٞ بٚفًَد ادَٚل

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ9/2/1415 :التاريخ                                         ( 189)قرار اهليئة رقم               

 

 ْظاّ ايتطٗٝالت يًُتاجس٠ بايعُالت: املٛضٛع

 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ خىتٚب  افؼتـٜ 

ٕيتٚم "ٓٔالت فِّثٚجرة بٚفًّالت األجٌْٜٔ وافذي ـٕٚٝ تًتّٔف افؼتـٜ ادرؾؼ بف ٕيٚم افثً

حٔٞ أن ؾٔف صتٌٜٓ افربتٚ ألٕتف ؿترض جتر  (171)ومًْثف اهلٔئٜ بَرارهٚ رؿؿ  "افَرض احلًـ

ًٚ فِؼـٜ ًٍٕ. 

     (171)وبدارشٜ افْيٚم ادذـقر تٌغ فِٓٔئٜ إٔف ال خيثِتػ ظتر مًْثتف اهلٔئتٜ بَرارهتٚ رؿتؿ 

ًٚ فِؼتـٜ، فتذا ال إال بٚالشؿ ؾَ ط وال تزال ظِٜ ادْع مْف مقجقدة وهق افَرض افذي جر ًٍٕت

 (171)ترى اهلٔئٜ ادقاؾَٜ ظذ افْيٚم ادذـقر وظذ افؼتـٜ االفثتزام بتر جتٚء ذم ؿرارهتٚ رؿتؿ 

 .وتهٍٜٔ هذا افْنٚط وصىٌف مـ شرالهتٚ، هذا بٚفًٌْٜ فْيٚم افثًٓٔالت ادَدم فِٓٔئٜ

بٍّٓقمٓٚ ادًٚس  -ئٜ ذم ضًٌٜٔ هذا افْنٚط بقجف ظٚم وهق ادوٚربٜ هذا وؿد تٖمِٝ اهلٔ

ًٚ فِحتظ وذاء فتف حيّتؾ  ،-فٔس بٚدٍٓقم افؼظل  ؾيٓر هلٚ أن هذا افْنٚط ال يًدو ـقٕف بًٔ

روح ادَٚمرة، وال يؤػ فِْنٚط االؿثهٚدي أي ؿّٜٔ اديٜ، وؿد حذر ـٌٚر االؿثهٚديغ ذم 

ٌٚ خلًٚرات ـٌرة فِؼـٚت واألؾراد وأمراض فِّثًٚمِغ ؾٔف، دتٚ افًٚمل مْف حٔٞ إٔف ـٚن شٌ

 .عٌِف مـ ؿِؼ وترؿٛ واشثامٚرة ألظهٚب ادثًٚمِغ ذم هذا افْنٚط
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هذا وإن اهلٔئٜ ترى إٔف ال يٌٌْتل فِؼتـٜ أن متتٚرس هتذا افْنتٚط بًٍْتٓٚ وال أن تنترع 

الشتثامرر ادتٚل ذم  ةنتىٜ ادًثتزظّالئٓٚ ظذ  ٚرشٜ هذا افْنٚط بقاشىثٓٚ: ألٕف فٔس مـ األٕ

االؿثهتتٚد اإلشتتالمل، ؾٌٌْٔتتل فِؼتتـٜ أال تٍتتثح هلتتذا افْنتتٚط بتتٚب، بتتؾ ظِٔٓتتٚ أن تثقشتتط 

ًٚ واؿثهٚداً   .فًّالئٓٚ وتقجٓٓؿ دررشٜ افهٔغ ادٌَقفٜ ذظ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني، ،عبداهلل بو عقيل: املٛقعٕٛ
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 هـ9/2/1415 :التاريخ                                         ( 190)قرار اهليئة رقم               
 

 تعدٌٜ عكد خدَات عكاز١ٜ: املٛضٛع

   956ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :داحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبً

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اخلىتٚب افتقارد متـ 

( ظَد افثتزام بتٖداء ختدمٚت ظَٚريتٜ)تىِٛ ؾٔف تًديؾ  151/94/م. م. ت. افؼـٜ برؿؿ م

 (.154)افذي شٌؼ أن أجٚزتف اهلٔئٜ بَرارهٚ رؿؿ 

ٓتٚ وإجٚزهتتٚ بٚفهتٌٜٔ ادراؾَتٜ هلتذا وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افثًديالت ادىِقبٜ متٝ ادقاؾَتٜ ظِٔ

 .افَرار

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ9/2/1415 :التاريخ                                         ( 191)قرار اهليئة رقم         
 

 أخر ايػسن١ عُٛي١ َٔ ايعٌُٝ َكابٌ تجُني ايعكاز : املٛضٛع

 ايرٟ ٜطًب َٔ ايػسن١ إٔ تػرتٜ٘ ثِ تبٝع٘ إٜاٙ َساحب١
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

بنٖن ضِتٛ بًتض افًّتالء مْٓتٚ أن تنتسي ظَتٚرًا  38/17/94/ع. م. ن. ـٜ برؿؿ مافؼ

ًٚ، ثؿ تًٌٔف إيٚه مرابحٜ بىريؼ ادرابحٜ فممر بٚفؼاء وٕهف  :مًْٔ

بحٔتٞ تَتقم ( أرايض، أو مٌتٚين)يثَدم ـامر مـ افْٚس إػ افؼـٜ ضٚفٌغ ذاء ظَتٚرات 

 .افؼـٜ بؼائٓٚ ثؿ إظٚدة بًٔٓٚ ظِٔٓؿ

مـ افؼـٜ فدرء بًض افًِقـٔٚت ؽر احلّٔدة ظْد بًض افًّالء، ؾ٘ن افؼـٜ  وحتقضًٚ 

وؿتد (. ظَتٚري مُثتٛ)تىِٛ تامّغ افًَٚر ادراد ذاؤه، ويَقم بًّؾ افثامّتغ ضترف ثٚفتٞ 

مـ ادُٚتٛ افًَٚريٜ ذم ـؾ مديْٜ مـ ادًروؾغ بٚخلزة انٔدة و ٕزاهتٜ  اخثٚرت افؼـٜ ظدداً 

ثامّغ ادذـقر أظاله، وفُـ أصحٚب هذه ادُٚتتٛ ينتسضقن ؿتٌض أجتر افثًٚمؾ فَٔقمقا بٚف

 .مًغ مَٚبؾ هذه اخلدمٜ وتؿ االتٍٚق مًٓؿ ذم انِّٜ ظذ أن يُقن ذفؽ األجر مخًرئٜ ريٚل

ًٚ فًٌض افًِقـٔٚت ؽر احلّٔدة ؾَد رأت  وٕيرا فُامرة ادًٚمالت مـ هذا افٌَٔؾ، وتٍٚدي

ًٚ مع مًتثْدات مًٚمِثتف، وؿٌتؾ صتدور ؿترار افؼـٜ أن تىٚفٛ افًّٔؾ بدؾع هذ ا ادٌِغ مَدم

 .ادقاؾَٜ أو افرؾض فؼاء افًَٚر أو بًٔف ظِٔف
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ٕٖمؾ افثُرم بًرض ادقوقع ظذ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ادقؿرة فِْير ذم شالمٜ هذا اإلجراء، مع 

ادٌِتغ افًِؿ أن ظدم مىٚفٌٜ افًّٔؾ بدؾع ادٌِغ ادذـقر عًؾ افؼـٜ تثحّؾ ظٛء دؾع ذفتؽ 

ذم ـؾ ظِّٜٔ، وؿد يثَدم بًض افًّتالء ؽتر انتٚديـ ذم افؼتاء هبتدف احلهتقل ظتذ تَٔتٔؿ 

 .فًَٚراهتؿ أو ظَٚرات أصدؿٚئٓؿ  ٚ حيّؾ افؼـٜ أظٌٚء مٚفٜٔ إوٚؾٜٔ

 :وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

فًّٔؾ شًِٜ مًْٜٔ يريد ذاءهتٚ، إن ظَد ادرابحٜ فممر بٚفؼاء ضريَثف ادًثٚدة أن يًغ ا

 -أي ادتٖمقر –أن ينتسهيٚ ( افثتٚجر متامال)ويٌغ شًرهٚ ويىِٛ متـ افىترف الختر ادتٖمقر 

 .فًٍْف َٕدًا ويثًِّٓٚ، ثؿ ئًٌٓٚ ظذ افًّٔؾ افىٚفٛ بربح يثٍَٚن ظِٔف وحيددان ضريَٜ افدؾع

ٜ افثتل يريتدهٚ وبٔتٚن وال يًَؾ أن يَع هذا افىِٛ مـ المتر بٚفؼتاء دون حتديتد افًتًِ

شًرهٚ، وافربح افذي يًثًد ألدائف، ألٕف بدون هذا افٌٔٚن ظْد افىِٛ يُقن ادىِقب وافامّـ 

وافربح آقفغ ؿد خيثِػ افىرؾٚن بنٖير ؾال يقاؾؼ المر ظذ افؼاء مـ ادٖمقر بًد تقرضف 

 .ذم افؼاء بْٚء ظذ رؽٌٜ المر

ادقؿتع )ٖمقر إػ مًرؾٜ ووًف ومًثقاه مـ خمثِػ افقجتقه ؾ٘ذا ـٚن ادىِقب ظَٚرًا وحيثٚج اد

ومقاد افٌْٚء وأشٚشٚتف، ودرجٜ انقدة ذم تُٚفٍٔتف وهْدشتثف، وهتؾ ؾٔتف ظٔتقب إػ آختر افْتقاحل 

وهذا حيثٚج إػ تَقيؿ مـ أهتتؾ اخلتزة فثحديتد افًتًر ادْٚشتٛ، وأن ( افُامرة ادّٜٓ ذم افًَٚرات

افالزم أن يَدم افىٚفٛ المتر بٚفؼتاء شتًر افًتًِٜ ادىِقبتٜ متع  افثَقيؿ يًثِزم أجرة، وـٚن مـ

أن يىِٛ مـ المر دؾتع أجترة اخلٌتر ( افؼـٜ هْٚ)ضٌِف، فُْف مل يَدمف، ؾّـ حؼ ادٖمقر بٚفؼاء 

 .افذي شَٔدر افَّٜٔ افثل ـٚن ظذ المر حتديدهٚ فًٔثىٔع ادٖمقر تٍْٔذ ضٌِف، وبٚهلل افثقؾٔؼ

 . ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوصذ اهلل وشِؿ ظذ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ



 309 

 

 

 هـ9/2/1415 :التاريخ(                                          192)قرار اهليئة رقم               
 

 جٛاش قبٍٛ أضِٗ َا ضُاًْا يػسن١ أخس٣: املٛضٛع
 

 :ة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهال

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ًٚ أن يٌَؾ افراجحل أشتٓؿ ذـتٜ متٚ ـوترن فالفثزامتٚت افثًٚؿديتٜ " هؾ مـ انٚئز ذظ

افٌتر  -بحٔتٞ إذا أخِتٝ افؼتـٜ فؼـٜ أخترى مٍْهتِٜ ومًتثَِٜ ظتـ افؼتـٜ افوتٚمْٜ، 

مٚ أدى إػ خًٚرة مٚديٜ فِراجحل يُقن فِراجحتل احلتؼ بٌٔتع  -وٚمْٜ بٚفثزامٚهتٚ افثًٚؿديٜ 

أشٓؿ افؼـٜ افوٚمْٜ ذم افًقق وحًٛ شًر افًقق بر يثْٚشٛ وؿّٜٔ اخلًٚرة افثل حِتٝ 

 ". بٚفراجحل

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

ًٚ مـ ؿٌقل ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ألشٓؿ ذـتٜ متٚ  ال ترى ًٚ ذظٔ اهلٔئٜ مًٕٚ

ًٚ فالفثزامتتٚت افثًٚؿديتتٜ فؼتتـٜ أختترى مٍْهتتِٜ ظتتـ افؼتتـٜ افوتتٚمْٜ متتٚ دام افْنتتٚط  وتترٕ

ًٚ، وتٖـٔدًا هلذا افورن يٌٌْتل فِؼتـٜ أن تثقصتؾ  االؿثهٚدي فِؼـٜ افوٚمْٜ ؽر حمرم ذظ

إػ وشتِٜٔ تًتثىٔع هبتٚ حتهتٔؾ حَقؿٓتٚ مٌتٚذة ظْتد ظتدم متُتـ افؼتـٜ ذم اتٍٚؿٜٔ افوترن 

 . ادوّقٕٜ مـ شداد افثزامٚهتٚ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ9/2/1415 :التاريخ                                          (193)قرار اهليئة رقم               
 

 إْػا٤ صٓدٚم يػسا٤ عكاز: املٛضٛع

 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

إٕنٚء صْدوق ظَٚري افٌٚيٜ مْف دمّٔع رأس متٚل مًتغ ( فْدن)افراجحل تْقي ذـٜ "

ظتتـ ضريتتؼ بٔتتع وحتتدات مًْٔتتٜ فِتتراؽٌغ ذم ( ظتتذ شتتٌٔؾ ادامتتٚل)مِٔتتقن دوالر  11مَتتداره 

 .االشثامرر اإلشالمل

وفق ؾروْٚ أن هتذا  ،(م)مِٔقن دوالر  ِقك فٌْؽ  111وفق ؾروْٚ أن هْٚفؽ ظَٚر ثّْف 

 (.م)فؼـٜ مًْٜٔ مَٚبؾ أجرة شْقيٜ يًثِّٓٚ بْؽ ( م)بْؽ افًَٚر مٗجر مـ ؿٌؾ 

مِٔقن دوالر  11بٌِّغ ( م)ادِّقك مـ ؿٌؾ بْؽ )يَقم افهْدوق بؼاء جزء مـ افًَٚر 

مِٔتقن  11وبٚفثٚيل يهٌح فِهْدوق احلؼ ذم اشثالم جزء مـ األجرة افًْقيٜ يثْٚشٛ متع ال

دوالر  911شًٔتثِؿ ( م)والر ؾت٘ن بْتؽ د 1111دوالر ؾِق ـٕٚٝ األجرة افًْقيٜ مَدارهٚ 

 .دوالر 111ويًثِؿ افهْدوق 

البد مـ اإلصٚرة هْٚ بٖٕف ال يقجد ورٕٜ بٚفًٌْٜ ف جرة افًْقيٜ وظِٔف ؾ٘ن خال ادتٖجقر 

ـتذفؽ  ،أو إن مل تدؾع افؼـٜ ادًثٖجرة األجرة افًتْقيٜ ؾت٘ن افهتْدوق فتـ يًتثِؿ أي رء

 (.م)احلٚل بٚفًٌْٜ فٌْؽ 
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إٔتف ذم حتٚل متٚ أراد افهتْدوق أن ئٌتع جتزء أو ـتؾ مُِٔثتف ذم ( م)أن يوّـ بْتؽ هؾ عقز 

شَٔقم بؼاء هذا انزء مـ افهْدوق بٍْس شًر افؼاء، ؾًتذ شتٌٔؾ ادامتٚل ( م)افًَٚر، ؾ٘ن بْؽ 

فق أراد افهْدوق بٔع حهثف ذم افًَٚر ؾ٘ن افٌْؽ يوّـ بٖٕف شٔدؾع ٍٕس شًر افٌٔع افذي اصسى 

مِٔقن دوالر ؾت٘ن  11ؾِق ؿٚم افهْدوق بٌٔع مجٔع حهثف ذم افًَٚر وافثل اصساهٚ بت بف افهْدوق، 

 .مِٔقن دوالر بدون أي زيٚدة11ال يوّـ أي رء أـامر مـ (( م)بْؽ )افٌْؽ 

البد هْٚ مـ افثقؤح أن افٌٚيٜ مـ افورٕٜ افقاردة ذم افٍَرة افًٚبَٜ هتق إظىتٚء افٍرصتٜ 

هذا االشثامرر إذا رؽٛ ذم ذفؽ، وبٚفثٚيل ترؽٔتٛ ادًتثامّر  فًِّثامّر ادًِؿ ألن يًْحٛ مـ

ادًِؿ بٚالشثامرر ذم هذا افهْدوق، وبٚفثتٚيل إذا ؿترر أحتد ادًتثامّريـ بٔتع حهتثف ؾت٘ن ذفتؽ 

يًىل افٍرصٜ فٌره مـ ادًثامّريـ بؼتاء تِتؽ احلهتٜ، ومتـ ٕٚحٔتٜ أخترى ؾت٘ن مامتؾ هتذه 

 .وبغ ادًثامّريـ( م)َٚر بغ بْؽ ذم حك مُِٜٔ هذا افً( م)افورٕٜ تًٚظد بْؽ 

متـ مُِٔتٜ  -ظْتد ذاء حهتٜ ( م)بد يل أن أـرر أن افًًر افتذي شتقف يدؾًتف بْتؽ  ال

ء مـ افهْدوق شُٔقن هق ذات شًر افؼاء افذي دؾع مـ ؿٌتؾ افهتْدوق ظْتد بتد -افًَٚر 

 !افًِّٜٔ بدون أي زيٚدة أو َٕهٚن

 :يعوبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ 

أن افهتتقرة ادًرووتتٜ هلتتذه افًِّٔتتٜ هتتل صتتقرة متتـ صتتقر افثّقيتتؾ بٚفٍٚئتتدة وال عتتقز 

ًٚ، إال إذا ـٚن بٚإلمُتٚن افتدخقل ؾٔٓتٚ بتدون وترن بْتؽ  ذاء حهتٜ ( م)افدخقل ؾٔٓٚ ذظ

 .افراجحل برأس مٚهلٚ ؾ٘ن افًِّٜٔ ظْدئٍذ تهٌح شِّٜٔ عقز افدخقل ؾٔٓٚ

 .ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ  

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ9/2/1415 :التاريخ                                          (194)قرار اهليئة رقم               

 

 عدّ جٛاش َطايب١ ايػسن١ عًُٝٗا : املٛضٛع

 ٤ تأخسٙ عٔ ايطدادحاٌَ بطاق١ فٝصا مببايؼ يكا

 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

ثحَٜ بٚإلصٚرة إػ مٚ الحيْٚه مـ ظدم افثزام افُامر مـ ظّالء افٍٔزا بثًديد ادٌٚفغ ادًت"

وذفؽ مرده إػ أن افؼتـٜ ( يقمًٚ  51)ظِٔٓؿ بًد ؾسة افًداد ادّْقحٜ هلؿ وافثل تٌِغ حقايل 

ال حتثًٛ مهٚريػ ظذ ادٌٚفغ ادًثحَٜ إذا مل يثؿ افًداد ذم ادقظد ادحدد مامِر تًٍؾ افٌْقك 

 .األخرى

بٚفًتداد بًتد فذا ؾْٕ٘ٚ َٕسح أن يثؿ خهؿ مهٚريػ تٖخر ذم حٚفتٜ ظتدم افثتزام افًّٔتؾ 

وبًد متثًف بؼاء احثٔٚجٚتف بقاشىٜ افٌىٚؿٜ، ظذ أن ( يقمًٚ  51)ؾسة افًداد ادّْقحٜ وافٌٚفٌٜ 

 .تُقن هذه ادهٚريػ بحًٛ ذائح ادٌٚفغ افٌر مًددة صٓريٚ بًٌْٜ ثٚبثٜ

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال تقصِٝ دٚ يع

ٚمتتؾ بىٚؿتتٜ ؾٔتتزا بٌّتتٚفغ فَتتٚء ال تتترى اهلٔئتتٜ أن فؼتتـٜ افراجحتتل مىٚفٌتتٜ ظِّٔٓتتٚ ح

تتتٖخره ظتتـ شتتداد ؿّٔتتٜ متتٚ اصتتساه بٌىٚؿتتٜ ؾٔتتزا افثتتل أصتتدرهتٚ ذـتتٜ افراجحتتل فثتتٖخره 
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ظتتتـ افتتتدؾع بًتتتد ؾتتتسة افًتتترح افثتتتل حتتتددهتٚ ذـتتتٜ افراجحتتتل فًِّٔٓتتتٚ ألن مامتتتؾ هتتتذا 

أمتتٚ أن تٍتتل  "افًّتتؾ فتتق تتتؿ ؾٕ٘تتف يُتتتقن متتـ سيتتح افربتتٚ افتتذي حرمتتف اهلل إذ هتتق ذم مًْتتك 

  ."أو تريب

 .بٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ17/2/1415 :التاريخ                                        (195)قرار اهليئة رقم         

 

 ٚايرٖب ٚايفض١ املصازف١ ايفٛز١ٜ يف ايعُالت: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ ادذـرة افثتل توتّـ 

خالصٜ افْتدوة افثتل ظَتدت بَّتر مرـتز افٌحتقث ذم ذـتٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر 

ٔقن وبًض ادقطٍغ ادخثهغ ذم تٍْٔذ مًٚمالت بٔتع وذاء وحيهٚ ذظٔقن واخثهٚص

 .افًّالت وافذهٛ وافٍوٜ

وبدراشٜ افًْٚس افثل صِّثٓٚ هذه ادذـرة، وبٚفرجقع فَرارات اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ افًتٚبَٜ 

 ًٚ ادثًَِٜ بٔع وذاء افذهٛ وافٍوٜ وافًّالت ودراشثٓٚ ذم وقء ادذـرة افثل أصر إفٔٓٚ إٍٓت

 :افؼظٜٔ مٚ يع تٌغ فِٓٔئٜ

 :افقاؿع افًّع ذم ادهٚرؾٚت افدوفٜٔ

ً:العرفًاحلايل(1ً)

ال يٍٓتؿ ( spot prices)ذم ظتٚمل افًّتالت افٔتقم  -ؽتر ادٗجِتٜ  -إن األشًٚر احلٚرضة 

مْٓٚ ادثًٚمِقن بٚفًّالت إال أيٚ تنتّؾ مِٓتٜ تٍْٔتذ متدهتٚ يقمتٚن متـ أيتٚم افًّتؾ دون أي 

مَهتتقد ادثًٚؿتتديـ اخلتتروج ظتتذ هتتذا افًتترف ؾتتال بتتد أن يْهتتٚ ذط أو تكتتيح، وإذا ـتتٚن 

ساحٜ أن افثًِٔؿ يُقن افٔقم أو ؽدًا، وذم بًض األحٔٚن يثًتذر إٕرتٚز صتٍَٜ ظتذ أشتٚس 

 .-مْفأـامر أو أؿؾ -ٜٔ وؿد يُّـ ذفؽ بٚفًًر افٍقري افٔقم أو افٌد ألشٌٚب ؾْ
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ً:«مهلةًالووم »منشيًعرفً(2ً)

صٍَٚت افكف افٔقم يثؿ بثٌتٚدل ؾًتع متٚدي ألوراق ظّتالت  إن ؿًًر صٌرًا جدًا مـ

خمثٍِٜ، أمٚ افًَؿ األـز ؾٔثؿ بقاشىٜ مٗشًٚت مكؾٜٔ ومٚفٜٔ ذم بِتدان خمثٍِتٜ تْتقب ظتـ 

 .ادثًٚؿديـ ذم تًِٔؿ واشثالم افًّالت ادًرِٜ بٖشرئٓؿ ذم حًٚبٚت مكؾٜٔ فدهيٚ

 ًٚ ًٚ يٚبٕٚٔت متاماًل، يُتقن تًتِّٔف فِتدوالرات بتٖن يتٖمر ؾٚفذي ئٌع دوالرات فٔنسي هبتٚ يْت

بتتٖن يَْتتؾ  -وهتتق متتـ حٔتتٞ ادتتآل مكتتف أمريُتتل  -مكتتؾف افتتذي ؾٔتتف حًتتٚبف بٚفتتدوالر 

 .افدوالرات إػ حًٚب بٚئع افغ

 -وهق مـ حٔٞ ادآل مكف يٚبتٚين  -وبٚئع افغ يٖمر مكؾف افذي فف ؾٔف حًٚب بٚفغ 

 .بٖن يَْؾ افْٔٚت ظذ حًٚب بٚئع افدوالر

ؾٌٔع افدوالر بٚفغ وفق حهؾ بغ صخهتغ يَتٔرن ذم بِتدة واحتد، ال يتثؿ افثَتٚبض ؾٔتف 

مكتتف أمريُتتل  -ؾًتتاًل إال بقاشتتىٜ مكتتؾغ ظتتذ األؿتتؾ ذم افٌِتتديـ األصتتِٔغ فًِِّثتتغ 

 .-فِدوالر، وآخر يٚبٚين فِغ 

هٚرف وإن ؾٚرق افثقؿٔٝ بغ شٚظٚت ظّؾ ادهٚرف افدوفٜٔ ذم افٌالد ادخثٍِٜ، وهل م

ًٚ ـر أشٍِْٚ، ال يُّـ مًتف إٕرتٚز ادهتٚرؾٜ وتٍْٔتذهٚ ذم افٔتقم  البد مْٓٚ فثٍْٔذ ادهٚرؾٜ ظِّٔ

ـتر هتق احلتتٚل بتغ ادُِّتٜ افًربٔتتٜ  -ًٍٕتف بتغ بًتض افتتٌالد إذا ـتٚن ؾتٚرق افثقؿٔتتٝ ـٌترا 

 .وهذا أحد دواظل افثًٚرف ظذ مِٜٓ افٔقمغ -افًًقديٜ واشسافٔٚ ؤٕقزيِْدا مامال 

ً:اإلجراءاتًاإلداريةًضمنًادصارف(3ً)

ذم ؿًتؿ  -إن ادهٚرف افثل تٍْذ ظِّٔٚت ادهٚرؾٜ هلتٚ إجتراءات داخِٔتٜ فًَتد افهتٍَٜ 

ثؿ فِثدؿٔؼ ؾٔٓٚ وتٍْتذهٚ ذم ؿًتؿ مٍْهتؾ، فوترن ظتدم اخلىتٖ أو  ،-يًّك ؽرؾٜ افًِّٔٚت 
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ؿتٝ ذم ـتؾ افثالظٛ، أو دمٚوز افهالحٔٚت واحلدود، وهتذه اإلجتراءات تثىِتٛ بًتض افق

ًٚ ذم مٌٚدفٜ افًّالت  .مكف يُقن ضرؾ

وأحٕٔٚتتٚ يُتتقن فِّكتتف ادرـتتزي ذم بًتتض افتتٌالد صتتالحٜٔ االضتتالع ظتتذ افهتتٍَٚت 

 .افٌُرة ؿٌؾ إؿرارهٚ، وهذا أيوٚ يٖخذ وؿثًٚ 

ؾِ شٌٚب ادذـقرة طٓر هذا افًرف افًتٚدل ب٘مٓتٚل يتقمل ظّتؾ عتٛ أن تٍْتذ خالهلتر 

 .مجٔع افهٍَٚت افٍقريٜ

ا وأن ـؾ مٚ ذـر إٍٓٚ ال يًْل أن ؾسة افٔقمغ ال يَٚم هلٚ وزن ذم ادهٚرف افربقيٜ افثل هذ

فُـ ضٚدٚ ظَد افىرؾتٚن . حتثًٛ ؾقائد، بؾ أن اإليداع فِٜٔ واحدة حتًٛ فف مامؾ هذه افٍقائد

ؾ٘ن افًًر افٍقري افذي ظَد ظِٔف افهتٍَٜ يًّتؾ بتف ( spot)صٍَثٓر ظذ األشٚس افٍقري 

دة أو َٕهٚن خالل ؾسة افٔقمغ وفق أن شٚظٜ ؿٔد افًقض ذم حًتٚب أحتد افىترؾغ دون زيٚ

 .اخثٍِٝ ظـ شٚظٜ أو يقم ؿٔد افًقض ذم حًٚب الخر

فُـ فق أراد أحد افىرؾغ اخلروج ظذ هذا افًرف واصساط تٍْٔذ ادهٚرؾٜ ذم افٔقم ًٍٕف 

 :أو افٔقم افثٚيل ؾٕ٘ف بغ حٚفغ

ال يُّـ تٍْٔذهٚ حًٛ افؼوط، فٍٚرق افثقؿٔٝ أو افًىؾ إمٚ أن يثٌغ أن افهٍَٜ  -أ

 .افرشّٜٔ

وإن ـٕٚٝ ؿٚبِٜ فِثٍْٔذ ؾت٘ن شتًر ادهتٚرؾٜ افتذي تًروتف ظِٔتف ادهتٚرف افدوفٔتٜ  -ب

ًٚ بًٌٛ ؾقارق أشًٚر افٍٚئدة بغ افًّالت  افربقيٜ شٔخثِػ ظـ افًًر افٍقري زيٚدًة أو َٕه

 .ادخثٍِٜ

ادٌٚفغ افٌُرة افثل تثؿ بقاشتىٜ مهتٚرف خٚرجٔتٜ يثًنت ويٍٓؿ  ٚ تَدم أن ادهٚرؾٜ ذم 

 .تٍْٔذهٚ افٍقري ذم افٔقم ًٍٕف ذم مجٔع ادراحؾ افثل يًثِزمٓٚ افثٍْٔذ
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 ًٚ ًٚ ذم اِس ظَد ادهٚرؾٜ هق ذط فدوام صحثٓٚ ذظ وحٔٞ أن افثَٚبض افقاجٛ ذظ

ٓر مٚ يَٚل هتق إٔتف بٚإلمجٚع، وفٔس هْٚك ظِٜ مْهقص ظِٔٓٚ هلذا افؼط افؼظل، وفُـ أط

فقال هذا افؼط فًٓؾ ظذ ادثهٚرؾغ افقؿقع ذم ربٚ افًْٔئٜ، إذ يًثىٔع متـ يترى بثٖجٔتؾ 

ًٚ يًٚوي افٍٚئدة  -اشثالم ظقوف أن يىِٛ مـ الخر شًر سف  بغ افًِّٔثغ  يقؾر فف ربح

افٌٔتع الجتؾ افربقيٜ ظذ ادٌِغ ادٗجؾ، وهذا مٚ عري ظِٔف افًّؾ بغ ادهتٚرف ؾتٔر يًتّك 

 .فِذهٛ وافٍوٜ وافًّالت

وبْٚء ظذ إٔف عقز أن تثًدد افًِٜ أو احلُّٜ متـ ادْتع ؾت٘ن اخلتزاء ذم االؿثهتٚد ادًتٚس 

واالؿثهٚد اإلشالمل يذـرون ظِٜ أخرى الصساط افثَٚبض افٍقري ذم ادهٚرؾٜ وهق تامٌتٔط 

ٚمرات وموٚربٚت ؽتر مرؽقبتٜ ؾٓل مٌ ،-افًّالت ادخثٍِٜ افٔقم  -ادٌٚمرات ظذ األثرن 

ًٚ ذم افثّْٜٔ، وال تًىل أي ؿّٜٔ موٚؾٜ ذم اإلٕثٚج، وال تزيد ذم  ًٚ وال تٍٔد صٔئ ًٚ واؿثهٚدي ذظٔ

 .إٕثٚج افًِع افْٚؾًٜ واخلدمٚت

وبثٖمؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فقاؿع ادًتٚمالت افدوفٔتٜ وادهتٚرؾٜ افٍقريتٜ فًِّتالت ـتر شتٌؼ 

 :رت مٚ يعبٕٔٚف، وبٔع افذهٛ وافٍوٜ، ؿر

األصؾ افؼظل ذم ادهٚرؾٜ وجقب افثَٚبض ذم اِتس افًَتد، ويثًتغ هتذا ( أ) -(أوال

ضٚدٚ ـٕٚٝ ادهٚرؾٜ واؿًٜ مٌٚذة بغ ضرؾغ حٚرضيـ ظذ أوراق َٕديٜ أو ظّالت حتٚرضة 

ًٚ وؾوٜ حٚرضيـ ؽر مًُقـغ  .ذهٌٜٔ أو ؾؤٜ، أو ذهٌ

وفتق  –( مهدؿٚ)واجٛ األداء ؾقر االضالع  إذا ـٚن أحد افٌدفغ أو ـالمهٚ صًُٔٚ  -(ب)

ًٚ وعٛ أن يثؿ اشثالمف  ،-مًحقبٚ ظذ بْؽ ذم بِد آخر  ًٚ حُّٔ ؾ٘ن اشثالم افنٔؽ يًثز ؿٌو

 .ذم اِس افًَد

إذا ـٕٚٝ ادهٚرؾٜ أو بٔع افذهٛ وافٍوٜ يثؿ افثَتٚبض ؾتٔٓر بٚفَٔتد ذم احلًتٚبٚت  -(ج)

س بتٖن تتثؿ وؾتؼ افًترف افًتٚئد افٔتقم ذم صتٖن بغ ادهٚرف دون اشثخدام صُٔٚت، ؾال بتٖ
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افذي يْىقي ظذ مِٜٓ يقمل ظّؾ عٛ أن يْرز خالهلر ؿٔد افٌتدفغ ( spot)افثٌٚدل افٍقري 

 :ذم حًٚيب افىرؾغ، وذفؽ فالظثٌٚرات افثٚفٜٔ

يالحظ أن ؿٔد افًقوغ ذم حًٚيب ضرذم افًَد ذم بِديـ خمثٍِغ خالل اِس افًَد ( 1)

ًٚ، ـر أن مـ ادثًذر وٌط وؿقع افَٔديـ ذم وؿٝ واحد خالل افٔقم ًٍٕتف أو ًٍٕف مثًذر مت ٚم

وافَٚظتدة . افٔقم افثٚيل، ؾال مٍر مـ وؿقع افَٔديـ ذم شٚظثغ خمثٍِثغ، وربتر يتقمغ خمثٍِتغ

 ."إن األمر إذا وٚق اتًع"افؼظٜٔ تَقل 

س افًَتد ذم هتذا ِتاد درؾًِؾ ادْٚشٛ واحلٚفٜ هذه أن تًد مِٜٓ يقمل ظّؾ بّامٚبتٜ امثتد

 .افْقع مـ افًَقد خٚصٜ، وادرِس عّع ادثٍرؿٚت

ًٚ ظَد مٌٚح، واحلٚجتٜ إفٔتف ظٚمتٜ، وال تثتٖتك ادهتٚرؾٜ بٚحلًتٚبٚت ( 2) أن ادهٚرؾٜ أشٚش

ادكؾٜٔ ذم افًٚظٜ ًٍٕٓٚ أبدًا، وؿد ال تثٖتك ذم افٔقم ًٍٕف إال بّنَٜ وـٍِٜ زائدة، وفًؾ هذه 

ح تْزيِٓٚ مْزفٜ افيتورة اخلٚصتٜ، ؾًٍٔتك ظتـ مِٓتٜ افٔتقمغ ظتذ أشتٚس احلٚجٜ افًٚمٜ يه

 .افيورة فثحَٔؼ هذا افثًٚمؾ افذي تثًِؼ بف احلٚجٜ افًٚمٜ مع أيٚ خالف األصؾ

إن ؿٌض افًقوتغ ذم هتذا افْتقع متـ ادهتٚرؾٚت تًتقرف ؾٔتف ظتذ مِٓتٜ افٔتقمغ، ( 3)

 ًٚ ًٚ ؾقري حًُر بَّثٙ هذا افًرف، مـ حٔتٞ أن هتذا  ؾُّٔـ اظثٌٚر وؿقظف ذم هذه اددة تَٚبو

 .افًرف ٕنٖ مراظًٚة حلٚجٜ حََٜٔٔ، ـر تَدم ذـره

إن افٌَض احلُّل مثحَؼ بر ذـر، وإذا أورد ظذ ذفؽ احثرل امثْٚع افٌَض افًٍع ( 4)

ؾٚنقاب ظتـ هتذا إٔتف احتثرل ٕتٚدر جتدًا، ،إلؾالس ادكف ماماًل ؿٌؾ افٌَض بقاشتىٜ افَٔتد

 .ال تٌْك ظذ افْٚدر وإٕر ظذ افٌٚفٛ األؽِٛواألحُٚم 

عٛ افثٌْف ذم ادهٚرؾٚت افٍقريٜ افًرؾٜٔ افثتل تترخص ؾٔٓتٚ هتذا افَترار بٖٕتف ال عتقز  -:ثاىواًً

أي بًد وؿتقع افثًترٔؾ . بٔع مٚ اصساه إال بًد افٌَض افًٍع افًرذم( أو ادنسي ظّقمًٚ )فِؼـٜ 
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ال تٌِتتل هتتذا افؼتتط  -ف شتتٌٚب ادتتذـقرة  -ل ظّتتؾ ؾِّٓتتٜ يتتقم. ؾًتتالً ذم حًتتٚبٚت افىتترؾغ

 .افؼظل األشٚد، وال تٌٔح فِّنسي أن يثكف ؾٔر اصسى ؿٌؾ متٚم افثًرٔؾ ذم حًٚبف

إن افثخرعٚت ادثَدمٜ برتقاز تٍتٚوت أزمْتٜ افَٔتد ذم احلًتٚبٚت ذم ظَتد افكتف : ثالثا

ٜ افثل ٕزفٝ مْزفٜ افيورة، واحلٚجتٜ أو ادنٚر إفٔف ؾٔر شٌؼ مٌْٜٔ ـِٓٚ ظذ ؿٔٚم احلٚجٜ افًٚم

افيورة تَدر بَدرهٚ، ؾ٘ذا إثٍٝ احلٚجٜ ؾال اٚل هلذه افثخرعٚت، وتْثٍل احلٚجتٜ بٚفًْتٌٜ 

فًِّٚمالت افثل يُّتـ فِؼتـٜ االشتثٌْٚء ظْٓتٚ، مامتؾ افًِّٔتٚت افثتل يَهتد هبتٚ ادوتٚربٜ 

ًٚ فالشثامرر،  ذفؽ أليتٚ متـ بتٚب ادَتٚمرة وبٔتع بٚفًّالت أو افذهٛ وافٍوٜ، واختٚذهٚ ضريَ

احلتتظ وال تٍٔتتد صتتٔئٚ ذم افثّْٔتتٜ، وال تًىتتل أي ؿّٔتتٜ موتتٚؾٜ ذم اإلٕثتتٚج، وال تزيتتد ذم إٕثتتٚج 

ًٚ خلًٚرات  افًِع، وؿد حذر ـٌٚر االؿثهٚديغ ذم افًٚمل مـ هذه ادوٚربٜ حٔٞ إيٚ ـٕٚٝ شٌٌ

ًٚ فِّث ًٚمِغ ذم هتذا افْنتٚط، ؾٓتل ـٌرة فِحُقمٚت وافؼـٚت واألؾراد، ـر شٌٌٝ أمراو

ًٚ واؿثهتتٚدًا ؾٌٌْٔتتل فِؼتتـٜ ظتتدم افثًٚمتتؾ بٚدوتتٚربٜ بتتٚفًّالت  فتتذفؽ ؽتتر مرؽقبتتٜ ذظتت

 .وافذهٛ وافٍوٜ

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ع،، عبداهلل بو مهيمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، ( )عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام

                                                 
 .شادقوقع حيثٚج إػ مزيد مـ افثٖمؾ»: حتٍظ افنٔخ ظٌداهلل بـ ظَٔؾ، وٕص حتٍيف (1)



 320 

 

 هـ17/2/1415 :التاريخ                                       ( 196)ر اهليئة رقم قرا              
 

 اقرتاض ايػسن١ َٔ ايبٓٛى املساض١ً : املٛضٛع

 بدٕٚ فٛا٥د اضتدداَ٘ يف بٝع ٚغسا٤ ايعُالت
 

 :صحٌف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف و

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظتذ افًتٗال افتقارد متـ 

 :افؼـٜ وٕهف

بٚإلصٚرة إػ مقوع بٔع افًّتالت، ؾْٕ٘تٚ ٍٕٔتدـؿ بتٖن أؽِتٛ افٌْتقك ادراشتِٜ فْتٚ تَتقم "

ىٔع حمددة ومًْٜٔ، وذفؽ أن افؼـٜ تًث( تًٓٔالت)ب٘ظىٚء ذـٜ افراجحل حدود إؿراض 

افَٔٚم ب٘رشٚل خىٚب بٚفٍٚـس إػ افٌْؽ ادراشؾ تىِٛ مْف حتقيؾ جزء مـ افَترض احلًتـ 

ادثٍؼ ظِٔف إػ حًٚب افؼـٜ مًٓؿ وبًد ذفؽ تَقم افؼـٜ بٚفثكتف بتذفؽ ادٌِتغ وذفتؽ 

 .بٚفٌٔع، ظًِر أن ذفؽ افَرض بدون ؾٚئدة

مامتؾ متٚرك أدتٚين ويتثؿ  ؾٓؾ عقز فؼـٜ افراجحل بٖن تَتقم بٌٔتع ظّالئٓتٚ ظِّتٜ مًْٔتٜ

وظتذ ( spot)حتديد افًًر وأن يثؿ ؿٌض افامّـ مـ افًّٔؾ ودؾع ادٚرك بثتٚريخ يتقمل ظّتؾ 

أن يثؿ دؾع ادٚرك ادٌٚع مـ افَرض ادّْقح فِؼـٜ مـ افٌْؽ ادراشؾ وذفؽ بًد ؿٔٚم افؼـٜ 

رض ادثٍتؼ ب٘رشٚل خىٚب بٚفٍٚـس فٌِْؽ ادراشؾ تىِٛ ؾٔف مْف ووع مٌِتغ حمتدد متـ افَت

 .ظِٔف ذم حًٚهبٚ مًٓؿ، وظذ أن ال تثرٚوز مًٌٔٚت افؼـٜ هذا افَرض ادقوقع ذم احلًٚب

 :وبثٖمؾ اهلٔئٜ ذم افًٗال ادذـقر تقصِٝ دٚ يع

أن افَتترض ظَتتد، وهتتق شتتٌٛ إرادي إذا وؿتتع ؾًتتاًل يْنتت  بتتٚإلرادة حُتتًر هتتق صتترورة 

 ًٚ ًٚ فَِّرض، وصترورة ادَترض دائْت فَِّتسض بٌِّتغ افَترض، ومامِتف افٌٔتع ادَسض مديْ

 .واإلجٚرة وافرهـ مامال وشٚئر افًَقد
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وـذفؽ افقؿتٚئع ادٚديتٜ ـت٘تالف متٚل افٌتر متاماًل، أو افٌهتٛ، ؾ٘يتٚ أشتٌٚب إذا وؿًتٝ 

بٚفًٍتتؾ تْنتتٖ ظْٓتتٚ أحُتتٚم بتتغ ذوي افًالؿتتٜ بتت٘رادة ادؼتتع، ؾٔهتتٌح ادثِتتػ متتاماًل مًتتئقالً 

ًٚ فف بف، وهُذابٚفثًقيض ظـ ادٚل افذي أتٍِف ف  ...هٚحٌف، أي مديقٕ

ؾٚفًَقد وافقؿٚئع ادٚديٜ أشٌٚب فْنٗ أحُٚمٓٚ افثؼئًٜ، وال تْنٖ هذه األحُٚم وتامٌتٝ 

 .بغ افىرؾغ إال إذا وجدت أشٌٚهبٚ افثؼئًٜ، ـر ذم األمامِٜ الٍٕٜ افذـر

ٚ يًىتل ذـتٜ أن افٌْؽ ادراشتؾ ادنتٚر إفٔتف ذم هتذا افًتٗال دت: وبْٚءًا ظذ ذفؽ يالحظ

حمددًا بًَػ مًغ ال يثرٚوزه  -ـٚدٚرك األدٚين ماماًل  -افراجحل تًٓٔاًل ذم إحدى افًّالت 

وذفؽ ظذ شٌٔؾ افَرض احلًـ ؾتٔر تًتحٌف ذـتٜ افراجحتل متـ  ،-ـِّٔقن مٚرك ماماًل  -

ادْنت  هذا ادٌِغ أو حتٔؾ بف ظِٔف، بْٚء ظذ اتٍٚق بْٔٓر، ؾ٘ن هتذا افثًتٓٔؾ فتٔس هتق افًتٌٛ 

فِحُؿ بّررد االتٍٚق بْٔٓر ظِٔف، أي أن ذـتٜ افراجحتل ال تهتٌح مديْتٜ فٌِْتؽ ادراشتؾ 

ًٚ هلٚ، وإٕر أظىك بف افٌْؽ ادراشؾ ذـٜ  بٌِّغ افثًٓٔؾ ادذـقر، وال يهٌح افٌْؽ ادذـقر دائْ

افراجحتتل شتتِىٜ شتتحٛ هتتذا ادٌِتتغ متتـ ظْتتده مثتتك أرادت، وإػ هتتذا احلتتد ال تًثتتز ذـتتٜ 

 .اجحل مٚفُٜ دٌِغ مٚ مـ ظِّٜ ادٚرك فدى افٌْؽ ادراشؾ بّررد هذا االتٍٚقافر

وفُـ إذا شحٌٝ افؼـٜ بًد ذفؽ مٚئتٜ أفتػ متٚرك متاماًل، أو أحٚفتٝ هبتٚ ظِٔتف ؾتدؾًٓٚ 

افٌْؽ وشرِٓٚ ظذ افؼـٜ ذم حًٚهبٚ ادديـ فديف، ؾًْدئتٍذ يْنتٖ احلُتؿ، أي تهتٌح افؼتـٜ 

ًٚ هلٚ مديْٜ فف برئٜ أفػ ويهٌح هق  .دائْ

ومًْك مٚ تَتدم أن ذـتٜ افراجحتل بّرترد اتٍتٚق افثًتٓٔؾ ادتذـقر بْٔٓتٚ وبتغ افٌْتؽ 

ًٚ مـ مٌِغ ادِٔقن مٚرك افذي أظىٚهٚ ذفؽ افٌْتؽ تًتٓٔاًل بتف،  ادراشؾ ال تًثىٔع أن تٌٔع صٔئ

أليتتٚ ـتتر أووتتحْٚ مل متِتتؽ مْتتف صتتٔئٚ بًتتد، وإٕتتر أصتتٌح هلتتٚ شتتِىٜ ذم أن تًتتحٌف، وتًتتثىٔع 
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ًٚ ذم وتقء ا فثكف بف، هذا حتِٔؾ مقوقع افثًٓٔالت افثل مُتْح بٚفْير افؼظل وافَٕٚقين مً

 .ؿٚظدة األشٌٚب ادْنئٜ ف حُٚم

فؼتـٜ  -بٚفًٍتؾ  –فُـ إذا ـٚن افٌْؽ ادراشؾ بًد اتٍٚق افثًٓٔالت ادذـقر ؿد شترؾ 

ًٚ  -ؾ ظِٔٓٚ افراجحل ذم حًٚهبٚ افدائـ فديف مٌِغ مِٔقن ادٚرك ادثٍؼ ظِٔف، وشر بٚفًٍؾ أيو

ًٚ بال ؾٚئدة، بحٔٞ إذا جٚء ادحٚشٛ افَٕٚقين افذي  - ًٚ حًْ ًٚ ذم حًٚهبٚ ادديـ فديف ؿرو مِٔقٕ

يدؿؼ حًٚبٚت افٌْؽ ادراشؾ عد ذم دؾٚتره إٔف مديـ فؼـٜ افراجحل بِّٔتقن متٚرك ودائتـ 

ًٚ، ؾ٘ن افؼتـٜ ظْدئتٍذ يُّتـ أن تًثتز مٚفُتٜ هت ذا ادِٔتقن فتدى افٌْتؽ هلٚ بِّٔقن أيوٚ ؿرو

ادراشؾ، ألن افَرض يُِّف ادَسض بّررد ؿٌوف، وحيؼ فف ظْدئذ أن يثكف بف ـر ينتٚء، 

وؿد ؿررت اهلٔئٜ افؼظٜٔ ؿٌاًل أن افَٔتد افًٍتع ذم حًتٚبٚت افٌْتقك ذم ادهتٚرؾٜ بٔتْٓر يًثتز 

ًٚ بتغ افٌ ًٚ بًتد مترور يتقمل ظّتؾ وهتل ادتدة افثتل حيثتٚج إفٔٓتٚ ظرؾت ْتقك فٔتثؿ خالهلتٚ تَٚبوت

 (.195 يْير ؿرار اهلٔئٜ رؿؿ)افثًرٔؾ افْٓٚئل 

وحْٔئذ، إذا ؿٚم افٌْؽ ادراشؾ فؼـٜ افراجحل بًد اتٍٚؿٜٔ افثًٓٔؾ ادتذـقرة، بثًترٔؾ 

مٌِغ افثًٓٔالت ـٚمال فِؼـٜ ذم حًٚهبٚ افدائـ فديف، وشرؾ ظِٔٓٚ بٚدَٚبتؾ ادٌِتغ ًٍٕتف ذم 

فؽ ؾًاًل، ؾ٘يٚ تهٌح ؿٚبوٜ فَِرض احلًـ ادثٍتؼ ظتذ مْحٓتٚ حًٚهبٚ ادديـ إفٔف، وأبٌِٓٚ ذ

تًثىٔع أن تٌٔع مْف مٚ تنتٚء متـ ادٚرـتٚت،  -ؾَط بًد هذا افثٌِٔغ  -إيٚه ومٚفُٜ فف، وحْٔئذ 

 .(195)بٚفهقرة ادٌْٜٔ ذم ؿرار اهلٔئٜ ادنٚر إفٔف بٚفرؿؿ 

ًٚ هذا، وترى اهلٔئٜ أن ظذ افؼـٜ ذم تًٚمِٓٚ فًٍْٓٚ ومع ظّال ئٓٚ بتٚفًّالت ذاءًا وبًٔت

 ،ًٚ ًٚ تٚمتت أن تَثكت ظتذ احلٚجتٚت األشٚشتٜٔ إػ افًّتالت، وأن تثرْتٛ ادوتٚربٜ ؾٔٓتٚ اجثْٚبت

وافٍرق بغ احلٚجتٚت األشٚشتٜٔ وادوتٚربٜ بتٚفًّالت، أن ذاء افًّتالت افثتل اصتساهٚ ذم 
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ؾ٘ن منسي افًِّٜ فتٔس  وؾٚء افثزامٚتف ومٚ ظِٔف مـ ديـ هبذه افًِّٜ، أمٚ ادوٚربٜ بٚفًّالت

حمثٚج إفٔٓٚ ذم أداء ووؾٚء، وإٕر ينسهيٚ فًٌٔٔٓٚ ويربح ؾٔٓٚ، وهذا أشقأ ضترق االشتثامرر، ألٕتف 

أصٌف بٚفَرر ظذ تَِٛ أشًٚر افًّالت، وفٔس ؾٔف مٚ خيدم افثّْٔتٜ، وال أيتٜ مًٍْتٜ اؿثهتٚديٜ 

 .فِّرثّع، وال يؤػ أي ؿّٜٔ إوٚؾٜٔ ذم اإلٕثٚج

 .ٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغوبٚهلل افثقؾ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ17/2/1415 :التاريخ(                                        198)قرار اهليئة رقم               
 

 ًَخل عكد االضتصٓاعإجاش٠ : املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ خىٚب افؼـٜ رؿتؿ 

افذي تىِٛ ؾٔف إوٚؾٜ مِحؼ فًَد اشثهْٚع ادرٚز متـ اهلٔئتٜ بَرارهتٚ رؿتؿ  111/93/11

 .دة افرابًٜ ذم أصؾ افًَد ادذـقروتًديؾ ادٚ (162)

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ ذم ادِحؼ ادذـقر وصٌٜٔ ادٚدة افرابًٜ ادتراد تًتديِٓٚ أجٚزهتتٚ بٚفهتٌٜٔ 

 . ادراؾَٜ هلذا افَرار

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 ، عبداهلل بو مهيع،زرقاءمصطفى ال صاحل احلصني،، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ

 .عبداهلل البسام
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 هـ2/6/1415: التاريخ                                         ( 199)قرار اهليئة رقم               
 

 ( فٝصا)اتفاق١ٝ تطٜٛل بطاق١ ايساجخٞ : املٛضٛع

 (ع)َع َؤضط١ 
 

 :ف، وبًداحلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشثامرر ظذ اتٍٚؿٜٔ تًقيؼ بىٚؿتٜ 

 .(س)افراجحل ؾٔزا افثل ترؽٛ افؼـٜ ذم افثًٚؿد هبٚ مع مٗشًٜ 

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم االتٍٚؿٜٔ ادذـقرة أجرت ظِٔٓٚ بًض افثًديالت، وأجٚزهتٚ 

 . َراربٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا اف

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء، عبداهلل بو عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ2/7/1415: التاريخ(                                          200)قرار اهليئة رقم         
 

 بكا٤ َبًؼ مماثٌ يًُبًؼ األصًٞ : املٛضٛع

 أخس ضدادٙ يًبٓو ايسبٟٛ ملد٠ َع١ٓٝ بصف١ اضتجٓا١ٝ٥ايرٟ ت
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافًالم ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف، وبًد

اضًِٝ اهلٔئتٜ افؼتظٜٔ فؼتـٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر ظتذ ادًٚمِتٜ افتقاردة متـ 

 :افؼـٜ افثل تثوّـ مٚ يع

ثًّٝ ظذ أشس اإلجتراءات ادَسحتٜ فثىٌَٔٓتٚ أن نْٜ افٌْقك ادحِٜٔ داخؾ ادُِّٜ اج

بٖثر رجًل وافثًقيض ظـ تٍُِٜ اشثخدام األمقال وتوّْٝ هذه األشس اشثخدام افٍٚئدة 

 .افربقيٜ مَٚبؾ افثٖخر ذم افدؾع أو ذم حٚفٜ إظٚدة مٌِغ دؾع بٚخلىٖ بغ هذه افٌْقك

ًٚ ال وؿد اظسوٝ ظذ ذفتؽ ذـتٜ افراجحتل ادكتؾٜٔ فالشتثامرر بهتٍثٓٚ  ًٚ إشتالمٔ بُْت

 :تثًٚمؾ بٚفٍٚئدة أخذًا وال إظىٚءًا واؿسحٝ بدياًل فذفؽ افثٚيل

حٔتتٞ إن ذـتتٜ افراجحتتل ادكتتؾٜٔ فالشتتثامرر تًٚمالهتتتٚ تتتثؿ حًتتٛ أحُتتٚم افؼتتيًٜ 

االشثالم، فذا متتٝ افستٌٔتٚت /اإلشالمٜٔ فذا ال تدؾع أو تًثِؿ ؾٚئدة مَٚبؾ افثٖخر ذم افدؾع

 :ادًثٍٔدة ذات افًالؿٜالتٜٔ مع افٌْقك 

ً:يفًحالةًتيخريًالدفع

يثؿ االتهٚل مٌٚذة بٚدًثٍٔد فثًقيٜ تٚريخ االشثحَٚق ؾ٘ذا تؿ االتٍٚق ظتذ ذفتؽ ؾْٕ٘تٚ 

ًٚ  ٚثاًل مًٓؿ فٍسة زمْٜٔ مًْٜٔ مَٚبؾ ٕٚتٟ خًٚرهتؿ مـ تٖخرٕٚ،  ٕسك مَٚبؾ أصؾ ادٌِغ مٌٌِ

م واجٓثْٚ مخس حتٚالت 93وذم ظٚم  ،ريخ مثٍؼ ظِٔفومـ ثؿ يثؿ إظٚدة أصؾ ادٌِغ إفْٔٚ ذم تٚ
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 39111م متـ متٚ يًتٚدل 94ظِّٜٔ وثالث حٚالت إػ صتٓر شتٌثّز  63111مـ مٚ يًٚدل 

ًٚ بًتدد افًِّٔتٚت، وإفتُٔؿ أمامِتٜ ظتـ بًتض  ظِّٜٔ، أي أن ظدد احلتٚالت ؿِِٔتٜ جتدًا مَٔٚشت

 .احلٚالت افثل حدثٝ مـ ؿٌؾ

م وبًتد افستٔتٛ 21/1/93يقم واحتد ذم دوالر بثٖخر  4811111تؿ دؾع مٌِغ  -1

 .مع ادًثٍٔد تؿ ترك مٌِغ  ٚثؾ ألصؾ ادٌِغ مًٓؿ ددة يقمغ

وبًد افستٔٛ مع  ،م22/2/1993أيٚم ذم  5دوالر بثٖخر  654111تؿ دؾع مٌِغ  -2

 .ادًثٍٔد تؿ ترك مٌِغ  ٚثؾ مًٓؿ ددة شًٌٜ أيٚم

م وبًد افستٔٛ مع 1/2/1993إشسفْٔل بثٖخر يقمغ ذم  351111تؿ دؾع مٌِغ  -3

 .ادًثٍٔد تؿ ترك مٌِغ  ٚثؾ مًٓؿ ددة ثالثٜ أيٚم

م وفسؤثٓؿ تؿ ترك 25/1/1991مٚرك  بثٖخر يقم ذم  2113111تؿ دؾع مٌِغ  -4

 .مٚرك ددة يقم ؾَط 2751111مٌِغ 

يالحظ مـ األمامِٜ افًٚبَٜ أن بًتض ادًتثٍٔديـ يىتٚفٌقن بٚالحثٍتٚظ بٖصتؾ ادٌِتغ  -5

ؾسة افثٖخر افًٍِٜٔ وذفؽ بًٌٛ أيؿ ال يرؽٌقن بُنػ حًٚبٚهتؿ فذا يَسوتقن  بزيٚدة ظـ

 .مـ افٌْقك األخرى فثٌىٜٔ حًٚبٚهتؿ بٍْس افٔقم، وفٔس بًًر االشثحَٚق بًد يقمغ

وبًد تٖمؾ اهلٔئٜ هلذه احلٚالت ادذـقرة تٌغ هلٚ أيٚ حٚالت اشثامْٚئٜٔ ٕتٚدرة وؿتد شتٌؼ أن 

يض بٖن افثًٚمؾ مع افٌْقك افثل ال تِثزم بٚفؼيًٜ اإلشالمٜٔ ذم تًٚمِٓٚ صدر مـ اهلٔئٜ ؿرار يَ

م 1993يُقن بٚفثًٚمؾ بٚدامؾ وفُتـ ٕيترًا ألن هتذه احلتٚالت ٕتٚدرة جتدًا بتدفٔؾ إٔتف ذم ظتٚم 

 .واجٓٝ افؼـٜ مخس حٚالت مـ ثالث وشثغ أفػ حٚفٜ متٝ شِّٜٔ
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ٜ هتذه احلتٚالت افْتٚدرة متع افٌْتقك فذا ال ترى اهلٔئٜ مًٕٚتٚ متـ أن تَتقم افؼتـٜ بًّٚنت

بٚفىريَٜ افثل ظٚنثٓٚ هبٚ متٚدام األمتر حمهتقرًا ذم احلتٚالت افْتٚدرة وبهتٍٜ اشتثامْٚئٜٔ الشتٔر 

 .وأيٚ تَع بىريؼ اخلىٖ أو افًْٔٚن مـ ادقطػ ادخثص

 .وبٚهلل افثقؾٔؼ، وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٌْٕٔٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، و عقيلعبداهلل ب :املٛقعٕٛ
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 هـ2/7/1415: التاريخ(                                           202)قرار اهليئة رقه          

 

 عدّ جٛاش قبٍٛ ايدفع١ األٚىل  :املٛضٛع

 َٔ ايجُٔ يف بٝٛع املساحب١ عسبًْٛا
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظق

 :افؼـي ادامضؿـ  و يع

يامؼدم بعض افعؿفال  ىلػ افؼفـي ضفوفٌغ تن مؼفقم افؼفـي بؼفا  ظؼفور،  فؿ بقعفف ظؾفقفؿ 

ىلذ مٌؾفغ ؿقؿامفف ظؼفات اداليفغ، وحرصفًو  فـ  7وبعض هذه افعؼورات ؽويل افرؿـ ،بوفامؼًقط

ن يؼفدم تق  ًومهقفو ؾؼد رتت تن مشسط ظذ افعؿقؾ افطوفى فؾؼفا  ىلدارة افؼـي ظذ حؼق

، وهفذا افوز ا افعؼفقد افًفوبؼي افامفل  ـ ؿقؿفي افعؼفور%  02-02ح  و بغ دؾعي  ؼد ي مساو

تجوزهتو هقئامؽؿ ادقؿرة، وفؽـ افؼـي رؽًٌ ا زيودة ادحوؾظي ظذ حؼفقق ادًفومهغ ورتت 

، بحقٌ ىلذا تخؾ افعؿقؾ بوفامزا ومف يًؼط حؼف ؼد ي ظربقكوً مؽقن هذه افدؾعي ادتن مشسط تن 

 ،خوصي ا احلوالت افامل يؽقن افدؾع ؾقففو  فـ دؾعفي  ؼد في مفدؾع ظـفد افعؼفد ،ا ادطوفٌي هبو

 .وبؼقي ادٌؾغ يدؾع دؾعي واحدة وا وؿً حمدد الحؼ

 :وبعد مل ؾ اهلقئي افؼظقي ا ذفؽ مقصؾً دو يع

ن افًمال ظـ جفقاز تن ىل ـ ؿٌقؾ ادرابحي فم ر بؼا  افعؼور، و ن افعؿؾقي ادعرووي هلىل

 ؾ اآل فر بقفخفمؽقن افدؾعي األوػ  ـ افرؿـ ظربقكو يؼصد بف تكف ىلذا ت
ٍ
 فـ افامزا ومفف يضفقع   

 :وهذا ؾقف خؾط بغ بقع ادرابحي وبقع افعربقن. ظؾقف افعربقن
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وىلكف  يشفسي ادفل قر افعؼفور  ،وً ؾػل ادرابحي ال جيقز تن يشسط دؾعي  ؼد ي وال ظربقكف -ت

، ألن وً فـػًف بـػًف توال  ؿ يٌقعف فم ر، ومل جتز اهلقئي ا هذا اصساط دؾعفي  ؼد في وال ظربقكف

 .اآل ر ؽر  ؾزم بوفؼا  ا ادرابحي وهذا االصساط جيعؾف  ؾز وً 

ت و بقع افعربقن ؾقجى مًفؿقي افعربفقن ظربقكفًو بوفكفاحي وال جيفقز مًفؿقامف دؾعفي  -ب

د ي  ـ افرؿـ، وـذفؽ افعؽس تي ىلذا تريد دؾعي  ؼد ي  ـ افرؿـ ؾؾقًً ظربقكفو بحقفٌ  ؼ

ىلذا كؽؾ داؾعف خينه، بؾ جيى مًؿقامفو دؾعفي  ؼد في  فـ اففرؿـ ؾؾقًفً ظربقكفو ألن افدؾعفي 

وافعربقن ُُماَمَؾٌػ ؾؼففًو ا جفقاز تن  ،ادؼد ي وافعربقن بودػفقم افعرا وافػؼفل ت ران خيامؾػون

داؾع ىلذا كؽؾ، ت و افدؾعي ادؼد ي ؾفل  ـ افرؿـ ؿطعًو ومٌؼك حؼًو ففداؾعفو ال خينفهو خينه اف

شفق  تن افدؾعفي األوػ ؿفد مؽفقن ، الشف هفولوفق ظدل ظـ افؼفا ، ؾقجفى مًفؿقي األصفقو  ب

وخؿي معودل  ؾٌ اففرؿـ تو كصفػف بخفالل افعربفقن، وافـامقجفي تكفف ال جيفقز اظامٌفور افدؾعفي 

وظذ افؼـي تن مامخذ االحامقوضوت وافضف كوت . ظربقكًو ا افًمال ادذـقر ادؼد ي  ـ افرؿـ

 .افامل اظامودت تخذهو  ـ ظؿالهفو بدال  ـ هذه افطريؼي ادؼسحي

 .وبوهلل افامقؾقؼ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ14/9/1415: التاريخ                                       ( 204)هليئة رقه قرار ا         
 

 بطاق١ صساف ايساجرٞ ايدٚي١ٝ ٚايسضّٛ املتعًك١ بٗا: املٛضٛع

 644يتردٜد َبًؼ ايسضِ ع٢ً عًُٝات ايطرب ايٓكدٟ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

كظرا دو مشفده تشقاق افٌطوؿوت  ـ  ـوؾًي صديدة ظذ مؼفديؿ تحفدث اخلفد وت اآلفقفي "

ـامـفو ادعروؾفي فؾعؿال ، وفؾحوجي ادوشي افامل مدظقكو ىلػ احلػوظ ظذ افعؿال  ومـؿقفامفؿ ا ر

 .بطوبعفو اإلشال ل ا افامعو ؾ

ينكو تن كحقؾ ىلففقؽؿ ادقاوفقع افاموفقفي فبجوبفي و قاؾومـفو بفردـؿ افعوجفؾ، كًفٌي ألمهقفي 

ادقوقع، وفامل ر بطوؿي رصال افراجحل وحمدوديي اخلفد وت افامفل مؼفد فو فؾعؿفال   ؼوركفي 

ؼد افعريب افًعقدي بعد مطفقير ن  مشًي افـىلبوفٌطوؿوت افصودرة  ـ افٌـقك األخرى، حقٌ 

وحرففو افٌـفقك ظفذ مؼفديؿ خفد وهتو فؾعؿفال  بشفؽؾ ، براافو وامصوالهتو  ع افعومل اخلفورجل

يقاـى افعك، ؾؼد طفر ت و ـو افققم تـرر  ـ بـؽ يعؾـ ويؼفدم ىلػ افعؿفال  بطوؿفوت رصال 

هففذه بخففد وت حمؾقففي ودوفقففي، حقففٌ تصففٌم يؿؽففـ فؾعؿقففؾ اشففامخدام ( افًففحى افػففقري)

افٌطوؿوت واالشامػودة  ـ ترصدة حًوبومف بقاشطي بطوؿي افًفحى افػفقري شفقا  ـفون ذففؽ 

 . داخؾ ادؿؾؽي تو خورجفو

ورؽٌي  ـ افؼـي ا تن كؽقن شٌوؿغ ىلػ ذفؽ ؾؼد تحقؾ ادقوقع ىلػ ىلدارمـو  فـ اإلدارة 

ـ افشفٌؽي افعو ي فؾدراشي و افٌحٌ ا األشوفقى ادؿؽـي فربط بطوؿفي رصال افراجحفل وفؿ

 :كػقدـؿ بوآليت ،افدوفقي، بحقٌ مًامخدم افٌطوؿي دوفقًو وحمؾقًو ظذ افًقا 
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 .بطاقة صراف الراجحي واستخدامها حمليا: أواًل

ـ  معؾؿقن ؾنن بطوؿي رصال افراجحل مًامخدم حمؾقًو شقا  ا افًحى افـؼفدي تو آالت 

 .افًعقديي( SPAN)ـ صٌؽ افٌقع اإلفؽسوين فدى افامجور، وهذا افـظوم  طٌؼ حوفقًو وؿ

 :بطاقة صراف الراجحي واستخدامها دوليًا: ثاىيًا

فامحؼقؼ اهلدل ؾنن ذفؽ ال ياملمك ىلال بوالمػفوق  فع افؼفـوت افدوفقفي افامفل شامؾفؽ صفٌؽي 

(.  وشفس ـفورد وؽرهفو -ؾقزا افدوفقفي)رصل آيل وآالت بقع ىلفؽسوكقي، و ـ هذه افؼـوت 

قع افعؿقؾ حتقيؾ ادٌوفغ افامل يطؾٌفو آفقًو ىلػ افٌؾد ادامقاجفد وبقاشطي صٌؽي االمصول هذه يًامط

 .بف فامـػقذ ظؿؾقوت افؼا  تو افًحى افـؼدي خصً   ـ حًوبف بوفػرع ظذ افػقر

وكظرًا دو يًامدظقف ادقوقع  ـ معجقؾ ا مؼديؿ اخلد ي، ؾنن ىل ؽوكقي اشامػودمـو  فـ صفٌؽي 

 .ٌوط هبو ممؽـيامصوالت ؾقزا افعودقي افامل فـو شوبؼ ارم

 :وا هذا افصدد مؼدم رـي ؾقزا اخلد وت افاموفقي

 (PLUS)خد ي بالس / 0 ( ELECTRON)خد ي ىلفؽسون / 1

شؽـفون افؼفـي بعفد االصفساك ؾقففو  فـ ىلموحفي ( VISA)وهومون اخلفد امون بوإلوفوؾي ىلػ 

كحفو  افعفومل اإل ؽوكقي فؾعؿفال  وشؽقفـفؿ اشفامخدام بطوؿفي رصال افراجحفل دوفقفًو ا مجقفع ت

تو افًفحى ( POS)فؾًحى  ـ حًوبوهتؿ  ٌورة شقا  بغرض افؼا  وؿـ آالت افؼا  

 (.ATM)كؼدًا بوفعؿالت ادخامؾػي بقاشطي آالت افًحى افـؼدي 

 :الرسوو واملصاريف: ثالثا

فالصففساك ا هففذه اخلد ففي وشؽففغ افعؿففال   ففـ اشففامخدام اآلالت افدوفقففي ؾففنن هـففوك 

 :ؼـي مامؿرؾ ا اآليت صوريػ مامحؿؾفو اف
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 1.42مامحؿفؾ رـفي افراجحفل  فو كًفٌامف ( ATM)ا حوفي افًحى افـؼدي  ـ تجففزة 

 فـ ؿقؿفي افػفومقرة مفدؾع فؾٌـفؽ % 2.00دوالر ظـ ـؾ ظؿؾقي شفحى كؼفدي، بوإلوفوؾي ىلػ 

 (.ATM) وفؽ جفوز افكل 

 .دوالر( 2.00)رشؿ اصساك يدؾع فؾػقزا افعودقي شـقيًو ظـ ـؾ بطوؿي صودرة  ؼداره 

 :وا اخلاموم ؾنكـو كرجق مػضؾؽؿ  شؽقريـ بوإلجوبي ظذ ضؾٌومـو افاموفقي

بؾس ىلػ بطوؿفي رصال افراجحفل إلموحفي افػرصفي + ؿٌقل ىلووؾي خد ي ؾقزا ىلفؽسون -1

 .الشامخدا فو دوفقًو وحمؾقًو واشامػودة افعؿقؾ  ـ ترصدة حًوبف بوفػرع

 .و ظذ افعؿقؾؿٌقل خصؿ افرشقم و صوريػ افامحقيؾ مجقعف -0

شفقل يامغفر  فوؿد ورد  ـ افؼـي ـذفؽ صقرة خطوب ىلحلوؿل  ـ رـفي ؾقفزا يػقفد بلكف

احامًوب  و حتصؾف رـي ؾقزا ظذ افًحى افـؼدي  ـ تجفزة افًحى افـؼدي ؾؼط، بحقفٌ 

افكففل  يدوالرًا ؾؼففط ظففذ ـففؾ ظؿؾقففي شففحى كؼففدي بقاشففطي آففف/ 0.02/تصففٌم افرشففؿ 

(ATM )طي بطوؿي افراجحل فؾًحى افـؼدي تو بٌطوؿي ؾقفزا كػًففو شقا  ـون افًحى بقاش

اظامٌفورًا  فـ %  2.00وتكفف شفقل مؾغفك كًفٌي  ،بلكقاظفو، بوفغًو  و بؾغ  ؼدار ادٌؾفغ ادًفحقب

 قجففقدة ظففذ % 2.00وبؼقففً كًففٌي  ،(ATM) ففـ افًففحى افـؼففدي اآليل  1/12/1661

 .ي شحى يدويدوالر ظـ ـؾ ظؿؾق 1.42افًحى افـؼدي افقدوي بوإلووؾي ىلػ 

 :ـ  ورد فؾفقئي خطوب ىليضوحل وكصف

ينفففكو تن كقوفففم فؽفففؿ اآليت  فففـ  صفففوريػ ورشفففقم افامفففل حتؿفففؾ ظفففذ افعؿفففال  

تو بطوؿفي رجفول األظف ل تو / ذهٌقفي/وادًامخد غ فٌطوؿوت افػقفزا شفقا  ـوكفً ؾضفقي 

 .بؾس+ بطوؿي افػقزا ىلفؽامقرن 

 02/6/61حامفك ( ATM)ظؿقفي افكل كؼفدًا ا  وـقـفوت افكفل اإلفؽفسوين  (1)

 . ـ ادٌؾغ ادًحقب%  2.00+ $ 1.42وهل ـوآليت 
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اظامٌففورًا  ففـ ( ATM)ظؿقفففي افكففل كؼففدًا  ففـ  وـقـففوت افكففل اإلفؽففسوين  (0)

 . وبامي ظـ ـؾ  ٌؾغ  ًحقب$ 0.02وهل ـوآليت  1/12/61

 :ظؿؾقوت افكل افامل مامؿ داخؾ افٌـؽ ادًحقب ظؾقف (0)

 :األوشط وت ريؽو ـوآليتافـًٌي افامل ممخذ ا توربو وافؼق  -ت

 .ظـ ـؾ  ٌؾغ  ًحقب% 2.00+$ 0.42

 .افـًٌي افامل ممخذ ا تؾريؼقو وبؼقي تكحو  افعومل -ب

 . ـ ادٌؾغ ادًحقب% 2.00+1.42$

اليقجففد تيففي  صففوريػ تو رشففقم (: POS)بوفـًففٌي ىلػ  وـقـففوت افٌقففع اإلفؽففسوين  (1)

شسيوت يامؿ خصؿفو ظذ افعؿقفؾ ممخذ ظذ اشامخدام افٌطوؿوت ا را  تيي بضوهع، وؿقؿي اد

 . ـ حًوبف اجلوري بعد حتقيؾ هذه افؼقؿي بعؿؾي احلًوب

وبجوكى ادذـقر ظوفقف ملخذ افػقزا افدوفقي مػقيضوت  ـ ؿًؿ افامػقيض ادقجقد بوفٌـفؽ 

ادشسك ا افػقزا ظذ ادٌوفغ افامل مؿ را  تيي بضوهع هبو، وظـ ـؾ مػقيض ملخفذ افػقفزا  ٌؾفغ 

ظـ ـؾ  ٌؾغ يامؿ تخذ رؿؿ مػفقيض % 2.11ج ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي وملخذ خور% 2.00

 .ظؾقف داخؾ ادؿؾؽي، وهذه افـًى ممخذ ظذ افٌـؽ افذي تصدر افٌطوؿي

 :وهبذا ؾنن افامؽؾػي ـ  يع

$ 2.11+$ 0.02ظؿؾقي شحى كؼدي  ـ تجففزة افكفل اآليل داخفؾ ادؿؾؽفي مًفووي 

 .$0.03اإلمجويل 

$ 2.00+$ 0.02ي  ـ تجفزة افكفل اآليل خفورج ادؿؾؽفي مًفووي ظؿؾقي شحى كؼد

 .$0.25اإلمجويل 



 335 

 .شـامو فؽؾ ظؿؾقي 00ت و ظؿؾقوت افؼا  خورج ادؿؾؽي ؾنن افامؽؾػي مًووي و

 .شـامو فؽؾ ظؿؾقي 11 و ظؿؾقوت افؼا  داخؾ ادؿؾؽي ؾنن افامؽؾػي مًووي 

 .ى افـؼدي تو افؼا وكحـ كرجق ىلووؾي هذه افامؽوفقػ ظذ افعؿقؾ شقا  افًح

 :وبامل ؾ اهلقئي ا افًمال افقارد تظاله مقصؾً دو يع

ىلن  و جيري ظؾقف افعؿؾ اآلن داخؾ ادؿؾؽي هق اشامخدام رصال افراجحل فؾحصقل ظذ 

ادول بوفريول افًعقدي داخؾ ادؿؾؽي، وـذفؽ را  افٌضوهع بوفريول  ـ اداموجر، وهذا اجلز  

 .136/قئي بؼرارهو رؿؿ  ـ افامعو ؾ ؿد تؿرمف اهل

ن افؼـي مطؾى تن مقشع هفذه اخلد في فامصفٌم ظودقفي، بحقفٌ يًفامطقع ظؿؾقففو ىلوحقٌ 

افًحى افـؼدي  ـ تجفزة افكل اآليل حقل افعومل، وافؼا   ـ كؼوط افٌقع ـذفؽ، وتن  و 

، هفق  ٌؾفغ  ؼفداره (ATM)يسمى ظذ افعؿقؾ دؾعف  ـ جرا  افًحى افـؼدي اآليل  ـ آففي 

 .دوالر تجرة اشامخدام افشٌؽوت اآلفقي تو اجلفوز ظـ ـؾ ظؿؾقي  ف  بؾغ  ؼدارهو( 0.03)

 ـ اففدوالر دفرة واحفدة شفـقيًو،  وً شـام 00وذفؽ بوإلووؾي ىلػ رشؿ ىلصدار افٌطوؿي افٌوفغ 

تن حتصؾف افؼـي  ـ ظؿالهفو ادًامػقديـ  ـ هفذه اخلد في  ـ ؾؽؾ ذفؽ ال بلس بف وال  وكع 

حلؼقؼي ال يعدو ـقكف تجرًا  وبامًو  ؼوبؾ اشامخدام افشفٌؽي اآلفقفي ظفذ تال حتصفؾ ألن افرشؿ ا ا

افؼـي  ـ افعؿقفؾ تي زيفودة ظفـ افرشفقم ادفذـقرة ا هفذا افؼفرار ىلال ىلذا زادت رـفي ؾقفزا 

افعودقي افرشؿ ادؼرر ؾال بلس بامحصقؾف  ـ افعؿقؾ ىلذا ـون  وبامًو  ؼطقظًو، ويـطٌؼ هفذا احلؽفؿ 

ؼقد آفقًو ال يدويًو  و دام تن افرشفؿ ظفذ افًفحى افـؼفدي آفقفًو ؿفد وجفد ـرشفؿ ظذ شحى افـ

خد ي  ف  بؾغ  ؼدار ادٌؾغ ادًحقب ومل يعد ؾوهدة مامغر بامغر ادٌؾغ ادًحقب ـ  ـون األ ر 

 .ظؾقف ا ادويض



 336 

تي بفنبراز  -( ATM)ت و حصقل افعؿقؾ ظذ كؼقد بوفٌطوؿفي بغفر ضريفؼ األجففزة اآلفقفي 

ؾنكفف ال جيفقز7 ألن افٌـفقك حتًفى ظؾقفف  -ٌطوؿي فؾٌـقك وؽرهو فؾحصقل ظذ افـؼقد يدويًو اف

 .ؽي اآلفقيٌظذ ادٌؾغ ادًحقب بوإلووؾي ألجرة اشامخدام افش% 2.00ؾوهدة ربقيي  ؼدارهو 

ؾقـٌغففل فؾؼففـي ىلن تدخؾففً خد ففي بطوؿففي افًففحى افـؼففدي اآليل افعودقففي تن مـٌففف وشـففع 

دام افٌطوؿفي فؾًفحى افـؼفدي افقفدوي ومًفحى افٌطوؿفي ممفـ تخفؾ هبفذا هو  ـ اشفامخ ظؿال

بفلن  فو  ـ افٌـقك وافؼفـوتهافؼط، ـ  تن ظؾقفو افعؿؾ  ع ؾقزا افعودقي فؾامعؿقؿ ظذ ظؿال

حو ؾ بطوؿي ؾقزا افراجحل تو رصال افراجحل ال حيؼ فف بؿقجٌفو افًحى افـؼدي افقدوي، 

 .كؼوط افٌقع وىلك  افًحى اآليل ؾؼط وافؼا   ـ

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 

 .مصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ14/9/1415: التاريخ                                        ( 205)قرار اهليئة رقه               
 

 إضاف١ بعض ايعبازات يطًب ايػسا٤ إجاش٠ : املٛضٛع

 (664)اجملاش بايكساز ( االعتُادات املطتٓد١ٜ)
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي ظذ اخلطوب افقارد  ـ افؼـي  ـ كوهى اددير افعوم فؾامخطقط 

دات ادًامـديي تن يضول ىلػ ضؾى افؼا  افذي شٌؼ تن وافامطقير ادامضؿـ ضؾى ىلدارة االظام 

 :تجوزمف اهلقئي افعٌورة افاموفقي

ؿقؿي / فامغطقي افشحـ ؾقب  (ا حوفي افشحـ شقػ)صفودة افامل غ / بقفقصي افامل غ - "

 ."بوفـؼؾ افزي/ بوفطوهرة / شقػ افٌوخرة / وكقفقن 

 ؽر  ًؿقح بف/  ًؿقح بف : افشحـ اجلزهل -"

 ."ؽر  ًؿقح بف/  ًؿقح بف : فشحـىلظودة ا 

 . وبعد مل ؾ اهلقئي ا ذفؽ مل مر  وكعًو  ـ ىلووؾي افعٌورة ادطؾقبي

 .وبوهلل افامقؾقؼ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 

 .مصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ23/12/1415: التاريخ                                    ( 206) قرار اهليئة رقه               
 

 غسا٤ ذص١ يف غسن١ خدَات ٚبٝعٗا َساحب١: املٛضٛع

 

 وبعد ،احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ 

 :ـي وكصفافؼ

بوإلصورة ىلػ ادقوقع ادرؾقع فـو  ـ ادؽفرم ادفدير اإلؿؾقؿفل بودـطؼفي افؼفؿقي وادامضفؿـ 

رؽٌي تحد افعؿال  ا را  حصي ريؽف  ـ  ؼوع حمطي فؾخد وت بنحدى صفقغ افامؿقيفؾ 

 .افؼظقي ا افؼـي

 :اسه املشروع وموقعه وهدفه

 ،ذ صورع ابـ خؾدون بجقار  فرور اففد ومويلخذ  قؿعو بؿديـي افد وم ظ ،(ت)حمطي رـي 

وىلصالح ومؼفديؿ  ،واإلضورات ،وافزيقت ، ـ بقع افٌـزيـ :ويؼدم مجقع خد وت ادحروؿوت

بوإلووؾي ىلػ وجقد خد وت جوكٌقي فزبوهـ ادؼوع بقجفقد  ،ومغقر افزيقت ،خد ي افؽفربو 

 :ع ا اآليتومامؿرؾ  قجقدات ادؼو ،بؼوفي  قاد ؽذاهقي وبقؾقف وجٌوت هيعي

           ؽومففى ىلداريففي )ًو، و ٌففوين ادؼففوع  ربعفف اً  ففس 1104ترض ادؼففوع بؿًففوحي مؼففورب 

وظدد شً  ضفخوت بـفزيـ  ،(وين افٌؼوفي وافٌقؾقف ودورة  قوه ٌ - ؽومى  عرووي اإلجيور-

ومؼدر افامؽؾػي . وحمؾ بقع وىلصالح ىلضورات ،فس 52222وخزاكوت حمروؿوت شعي  ، زدوجي

ريففول، وادؼففوع حوفقففًو ؿففوهؿ و ـففامظؿ ا مشففغقؾف  0132222 فقي فؾؿؼففوع بحففقايل افرتشفف

 .ومعقد  ؾؽقامف  ـوصػي بغ افؼيؽغ
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وؿد مؼدم افؼيؽ األول بطؾى فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر يػقد ؾقف كظفرًا فرؽٌفي 

ًو  ففـ ريففول واخلففروج  وهقفف 1402222خففر ا بقففع حصففامف وافامففل معففودل  ٌؾففغ فؼففيؽ اآلا

ؾنكف يرؽى ا ؿقوم رـي افراجحل بؼا  حصفي افؼفيؽ افراؽفى ا اخلفروج  فـ  ،ادشورـي

 .ادشورـي فصوحلف

فذا كل ؾ ىلؾودمـو بوفصقغي افؼظقي ادـوشٌي افامل يؿؽـ فـو بؿقجٌفو شقيؾ  رؾ هذا افـقع  ـ 

 .افعؿؾقوت

 :بعد مل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يع

ي ادؼٌقفي رظفًو فامحؼقفؼ ادؼصفقد  فـ شؽفغ افؼفيؽ اففذي يريفد را  حصفي ىلن افطريؼ

 :ريؽف افراؽى ا بقعفو  قًقرة وممؽـي بلشؾقب ادرابحي فم ر بوفؼا  وذفؽ ـ  يع

ويعفد  ،يطؾى افؼيؽ  ـ رـي افراجحل تن مشسي  ـ ريؽف احلصفي ادفذـقرة -(1)

ؽر  ؾزم بلن يشفسي احلصفي  ـففو بفرؿـ  ؼًفط هذا افؼيؽ افطوفى رـي افراجحل وظدًا 

 .يامػؼ ظؾقف ظذ تؿًوط  عقـي

ؾامحؾ حمفؾ افؼفيؽ  ،مؼقم رـي افراجحل بؼا  احلصي ادذـقرة برؿـ  امػؼ ظؾقف -(0)

وجيفري افامًفؾقؿ وادٌفورتة بقفـف  ومصفٌم رـفي  ،افٌوهع ا  ؾفؽ حصفامف ا افؼفـي ادفذـقرة

ومـامؼؾ افعفدة ا هفذا افامًفؾقؿ وافامًفؾؿ ىلػ رـفي  ،افراجحل هل افؼيؽ  ع ضوفى افؼا 

افراجحل ا ـؾ  و يطرت ظذ مؾؽ افؼـي  ـ ظقارض افربم واخلًورة وافامؾفػ وافامعقفى ا 

ويامؿ ىل ٌوت  ؾؽقي رـي افراجحل فؾـصػ ادذـقر  شفوظًو ففدى  ،بعض حمامقيوهتو وؽر ذفؽ

 .ـاموبي افعدل

ىلشفوم   ـفي افراجحفل وضوففى افؼفا  ىلذا صفوبعد ذفؽ جيري ظؼد بقع جديد بغ ر -(0)

مٌقع رـي افراجحل بؿؼامضوه افـصػ ادذـقر ظذ ضوفى افؼفا  بفرؿـ  امػفؼ ظؾقفف  ،افصػؼي
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ومًؾؿف رـي افراجحل افـصفػ ادٌقفع وجفرج  فـ افؼفـي بعفد  ، ؼًط ىلػ تؿًوط  عؾق ي

 ،راجحفل ظالؿفي هبفوؾقًامؼؾ افؼيؽ اآلخفر بوفؼفـي ـؾففو وال يٌؼفك فؼفـي اف ،دخقهلو ؾقفو

  .ومـحك ظالؿاموهو بوألؿًوط افامل معفد بلداهفو افؼيؽ ادشسي

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل البشاومصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ23/12/1415: التاريخ                                       208قرار اهليئة رقه               
 

 ١احبًَرل عكد اعتُاد املس: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي ظفذ  ؾحفؼ ظؼفد بقفع  رابحفي فؾٌضفوهع افامفل مشفس و افؼفـي 

ؾؽي وافذي يامضؿـ معففد افؼفـي فؾعؿقفؾ بضف ن اففـؼص وافعقفى بوظام دات  ـ خورج ادؿ

 .وُموفػي افقصػ ادؼوط

وبعد اضالع اهلقئي افؼظقي ظذ افصقغي ادفذـقرة ظفدفامفو وتجوزهتفو بوفصفقغي ادراؾؼفي هلفذا 

 .افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، كيلعبداهلل بً ع :املٛقعٕٛ
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 هـ23/12/1415: التاريخ                                       209قرار اهليئة رقه               
 

 غسٚط إصداز بطاق١ : املٛضٛع

 صساف ايساجرٞ ايدٚي١ٝ
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

اهلقئففي افؼففظقي فؼففـي افراجحففل ادكففؾقي فالشففامر ر ظففذ روط ىلصففدار ؾؼففد اضؾعففً 

 .واشامخدام بطوؿي رصال افراجحل افدوفقي افامل مز ع افؼـي افعؿؾ هبو

وبعد مل ؾ اهلقئي ا مؾفؽ افؼفوط تدخؾفً ظؾقففو بعفض افامعفديالت وتجوزهتفو بوفصفقغي 

 .ادرؾؼي هبذا افؼرار

 .كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ23/12/1415: التاريخ                                  ( 210)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ عكد إجياز عكاز َكسٕٚ بايٛعد بايبٝع : املٛضٛع

 ٘ٚإجاش٠ صٝػ١ املًرل املسفل ب
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

كوهى اددير / ؾؼد اجامؿعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر بودؽر غ

افعوم فؾؿجؿقظي افامجوريي و ًامشور ادجؿقظي افامجوريي وتووحو خالل االجام ع ادشفوـؾ 

 .  ـف( موشعو)ر وخوصي ادودة افامل معقق مـػقذ افعؼد ادذـق

 :وبعد مداول اهلقئي ا ذفؽ ؿررت  و يع

 :معديؾ ادودة موشعو  ـ افعؼد بوفصقغي افاموفقي:  ًأوال

ا حوفي ىلخال  افطرل افروين بفلي  فـ افامزا ومفف بؿقجفى هفذا افعؼفد تو ظفدم (: تاسعا  )

 -يؽفقن فؾطفرل األول  وؾوهف بلي ؿًط  ـ اإلجيور بعد اشامحؼوؿف برال ي تصفر ظذ األـرفر

حفؼ ؾًفا افعؼفد، وىلذا ؾًفا افطفرل األول هفذا افعؼفد  -بعد ىلكذار افطفرل افرفوين خطقفًو 

بؿقجى هذه ادودة ؾنن ظفذ افطفرل افرفوين ىلخفال  افعفغ ادفمجرة ؾفقرًا وشفداد اإلجيفورات 

 ادًامحؼي حامك موريا مًؾقؿف افػعع فؾعغ ادمجرة بؿقجى حمي مًؾقؿ يقؿع  ـ افطرؾغ،

وفؾطرل األول احلؼ ا تن يؼقم مؾؼوهقًو ودوك  حوجي ىلػ ىلصعور افطرل افروين بخصؿ ؿقؿفي 

تيي  ًامحؼوت مسمى فف ظذ افطرل افروين بؿقجى هذا افعؼد  ـ تيي حًوبوت تو ت قال تو 

 .وداهع جص افطرل افروين
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 تجؾففو، فظفرول ظذ تكف ىلذا ـون ىلخالل افطرل افروين بوفامزا ومف تو ظدم وؾوهف بفوألجرة ا

ادرفؾ ظفـ افعفغ   ؾجئي ؾنن افطرل األول بعد افػًا يرد ىلػ افطرل افروين  فو زاد ظفـ تجفرة

وحيدد افطرل األول تجفرة ادرفؾ ادـصفقص ظؾقففو ا  ،ادمجرة  دة بؼوهفو ا يد افطرل افروين

تو خفزا  يامػفؼ ؾنن كوزع افطرل افروين ا هذا افامحديد ؾقفامؿ افامحديفد بؼفرار خٌفر  ،هذه ادودة

 .افطرؾون ظؾقف تو ظؾقفؿ، ويامؼوشؿ افطرؾون تجر اخلٌر تو اخلزا 

 :مغقر صدر ادودة افرابعي ظؼة  ـ افعؼد فامصٌم ـوفامويل:  ًثاىوا

 ......(.يؼر افطرؾون بؼٌقهل   ؼد و)

اامؿعففغ تو )معففدل صففقغي افؽػوفففي ا ادففودة اخلو ًففي ظؼففة بحقففٌ مضففول ظٌففورة : ثاـثااا  

 (.وو ـغ  امضو ـغ)بعد ظٌورة ( يـ ـػرد

تجوز اهلقئي  ؾحؼ ظؼد اإلجيور ادؼفرون بقظفد بفوفٌقع اففذي يامضفؿـ مـفوزل افطفرل : رابعا  

 .افروين فطرل  وفٌ بروو األضرال افرال ي بعد معديؾف بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل بً مييعمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/2/1416: التاريخ                                       ( 211)قرار اهليئة رقه          
 

 عكد َٔ تعدٌٜ املاد٠ ايتاضع١ : املٛضٛع

 (671)ايبٝع اجملاش بكساز اهل١٦ٝ زقِ 
 

 ده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، احلؿد هلل وح

 :وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ 

كوهى اددير افعوم فؾؿجؿقظي افامجوريي افذي يطؾى ؾقف معفديؾ ادفودة افاموشفعي  فـ ظؼفد افٌقفع 

 : بعد اضالع اهلقئي ظذ افامعديؾ تجوزمف ـ  يع، و(142)ادجوز بؼرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

بلكف يؽػؾ افطرل افروين ـػوفي ؽرم وتدا  وفو ـغ  -واحدًا تو تـرر  -يؼر افطرل افروفٌ )

 امضو ـغ اامؿعغ تو  ـػرديـ ا تدا  ومـػقذ مجقع االفامزا وت افامل مسمى ظؾقف بؿقجى هذا 

ـ  يامعفد افطرل  ،ت افطرل األول بوفؽو ؾافعؼد ىلػ تن يامؿ شداد مجقع  ًامحؼوت و طؾقبو

وال يم ر وجفقد تيفي وف كوت تو  ،افروفٌ بامًديد ادٌؾغ ادًامحؼ فؾطرل األول ؾقر ادطوفٌي بف

ـ  يؼر افطرؾون  ،ـػوالت تخرى شٌؼ تن افامزم هبو افطرل افروفٌ ظذ ظؿقم افامزا ف هبذا افعؼد

ويؿامد هذا االفامزام ىلػ ور امف   فـ  ،حؼقق افؼـيافروين وافروفٌ بل   يؾامز ون بوفقؾو  بؽوؾي 

 (.بعدمهو ا حدود األحؽوم افؼظقي وافـظو قي ا ادؿؾؽي

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/2/1416: التاريخ                                        ( 212)قرار اهليئة رقه               
 

 غسٚط ٚأذهاّ اتفاق١ٝ : املٛضٛع

 خدَات ٖاتف ايساجرٞ املصسيف
 

 احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، 

 :وبعد

إلدارة ادرؾؼ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب ا

 .بف روط وتحؽوم امػوؿقي خد وت هومػ افراجحل ادكا

 .وبعد اضالع اهلقئي ظذ هذه افؼوط واألحؽوم تجوزهتو بوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .لزرقاءمصطفى ا صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ20/2/1416: التاريخ                                        ( 213)قرار اهليئة رقه               
 

 إجاش٠ عكد تأجري صٓدٚم األَاْات: املٛضٛع

-   176ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، 

 :وبعد

اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب اإلدارة ادرؾؼ  ؾؼد اضؾعً

 .بف صقغي ظؼد ملجر صـدوق األ وكوت افامل مز ع افؼـي افعؿؾ بف

وبعد مل فؾ اهلقئفي ا افعؼفد ادفذـقر تدخؾفً ظؾقفف بعفض افامعفديالت و تجوزمفف بوفصفقغي 

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/2/1416: التاريخ                                       ( 214)قرار اهليئة رقه          

 

 تعدٌٜ عكد إجياز َكسٕٚ بٛعد بايبٝع: املٛضٛع

 

 :ة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصال

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :كوهى اددير افعوم فؾؿجؿقظي افامجوريي ا افؼـي وادامضؿـ

 فـ افعؼفد ادشفور ىلفقفف وذففؽ فؾحوجفي إل ٌفوت اشفامالم ( رابعفو)ضؾى معديؾ افٌـفد :  ًأوال

 .افعؿقؾ فؾعغ ادمجرة وؿـ افعؼد وحلػظ حؼقق افؼـي

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا االؿساح ادذـقر تجوزت افامعديؾ بوفصقغي افاموفقي

يؼر افطرل افروين بلكف ظويـ افعغ ادمجرة ادعويـي افامو ي افـوؾقي فؾجفوفي وؿد ؿٌؾفو بحوفامفو )

، ويؼفر ........دًفاملجرة  فـ تجؾفف وهفقافامل هل ظؾقفو ـف  يؼفر ت فو صفوحلي شو فو فؾغفرض ا

افطرل افروين ـذفؽ بلكف ؿد مًؾؿ افعغ ادمجرة ؾعؾقو وصورت افعفغ ادفمجرة حتفً يفده وا 

 (.حقوزمف افؽو ؾي اظامٌورًا  ـ مورخيف

( ت)ـ  ضؾى كوهى اددير افعوم فؾؿجؿقظي افامجوريي بوفؼـي ىلوفوؾي ؾؼفرة ىلػ افػؼفرة : ثاىوا  

 ـ افعؼد ادذـقر يذـر ؾقفو ظدم رد افدؾعي ادؼد ي ا حوفي ظدوفف ظفـ مـػقفذ (  وفروً ) ـ افٌـد 

 .افعؼد تو ؾًا افعؼد  ـ جوكٌف

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا  و ذـر مقصؾً دو يع
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ىلػ افصفقغي ادطؾقبفي و فو مامضفؿـف  فـ تن افدؾعفي األوػ ىلذا ظفدل (  وفرفوً )تن معديؾ افٌـفد 

هفق ؽفر  ،ال مفرد مؾفؽ افدؾعفي األوػ ىلفقفف ، ـ جوكٌف فًٌى  وافطرل افروين تو اكػًا افعؼد 

 ؼٌفقل رظففًو7 ألن هففذه افدؾعففي األوػ حمًففقبي ـدؾعفي توػ  ففـ افففرؿـ، وتن افففرؿـ ال يؼٌففؾ 

 .اصساط ظدم ىلظودمف بوكػًوخ افعؼد، ألكف ظـدهذ جيامؿع فدى افطرل اآلخر افرؿـ وادرؿـ  عوً 

 .كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/2/1416: التاريخ                                        ( 215)قرار اهليئة رقه          
 

 ايتٌُٜٛ اجلُاعٞ: املٛضٛع
 

 :وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد 

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ 

 :ادؼل افعوم إلدارة افرؿوبي افؼظقي وكصف

مرؽى افؼـي ا ىلدخول  و يًؿك بوفامؿقيفؾ اجل ظفل وفؿـ تكشفطامفو وؿفد تحقفؾ إلدارة 

وبغرض مقوقم هفذه ادًفلفي كرؾفؼ  ،ي افؼظقيافرؿوبي افؼظقي دراشي هذا األ ر ورؾعف فؾفقئ

ا مـػقذ ( ت)فؽؿ بعض ادالحظوت افامل مؿ اشامػودهتو  ـ افٌحٌ اخلوص بؼح جتربي  كل 

 :هذه افعؿؾقي

 :طبيعة العنلية واهلدف ميها: أواًل

ظـد و ياموح فٌـؽ  عغ ىلجرا   رابحي فم ر بوفؼا  فصوفم ظؿقؾ  عفغ وبعفد افامػفووض 

عور واددة وافؼوط واألحؽوم األشوشقي يدظق بـقـًو تخرى فؾؿشفورـي  عفف ا  عف ظذ األش

 . ـ ظوهد افعؿؾقي ةهذه افعؿؾقي  ؼوبؾ كًٌي حمدد

ت قال وـػو ات ا اول االهام ن وافامًقيؼ )وشؽـ هذه ادعو ؾي  ـ جتؿقع ادقارد ادخامؾػي 

يع حجفؿ ادخفوضر وحتًفغ جفقدة وادشورـي ا شقيؾ ظؿؾقوت وخؿي ادٌوفغ ومقز( واداموبعي

 .االهام ن

ؾل فو  ،مسـى افعؿؾقي  فـ ظؼفديـ رظقفغ مهفو ادضفوربي وادرابحفي فم فر بوفؼفا  :ثاىيًا

ادضوربي ؾامحؽؿ افعالؿي بغ افٌـؽ ادـػذ فؾعؿؾقي وافٌـفقك ادفدظقة فؾؿشفورـي، وت فو ادرابحفي 

 .قي وافعؿقؾ اآل ر بوفؼا فم ر بوفؼا  ؾامحؽؿ افعالؿي بغ افٌـؽ ادـػذ فؾعؿؾ
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مٌغ تن افٌـؽ ادـػذ فؾعؿؾقي يامحصؾ ظذ  صفوريػ وتمعفوب  وبامفي  فـ ىلمجفويل ( 1) :ثالثًا

 ٌؾغ افامؿقيؾ بغض افـظر ظـ كامقجي افعؿؾقي، وذفؽ  ؼوبؾ حتؿؾ مـػقذ افعؿؾقي، بوإلووؾي ىلػ 

 .حصامف  ـ ربم افعؿؾقي

ؾ افعؿقؾ اآل ر بوفؼا  بؼا  افٌضوظي وبقعفو مٌغ تن افٌـؽ ادـػذ فؾعؿؾقي يؼقم بامقـق( 0)

 .فـػًف كقوبي ظـ افٌـؽ ادـػذ ا تشوس ادرابحي

وبغرض افٌحٌ ا  دى ىل ؽوكقفي ؿقفوم رـفي افراجحفل هبفذه افعؿؾقفي كرؾفع فؽفؿ صفقغي 

 : ع  الحظي اآليت( ت)افامل مطٌؼ وؾؼًو هلذه افعؿؾقي ا  كل  "امػوؿقي  ضوربي خوصي"

 .ؼوق افؼـي ألمعوب خالل حصامفو  ـ األربوحدراشي  دى اشامح (1)

ىل ؽوكقي مؽققػ افعالؿي بغ افٌـؽ وافٌـقك ادشورـي ظفذ تشفوس ؽفر ظؼفد ادضفوربي  (0)

 (.رـي افعـون  رال)

 (.ظؿؾقوت اشامصـوع  رالً )ىل ؽوكقي مـػقذ ظؿؾقوت خالل ادرابحي فم ر بوفؼا   (0)

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يع

مففرى اهلقئففي تن ظؿؾقففي افامؿقيففؾ اجل ظففل ال  ففوكع  ـفففو رظففًو، ىلذا افامففزم ؾقفففو بوفضففقابط 

افؼظقي، بؾ ىل و ضريؼي مًوظد ظذ مذفقؾ  صوظى افامؿقيؾ ا افعؿؾقوت افؽٌفرة حتفً ظؼفد 

 .ادضوربي

ؾفغ وفؽـ افٌـد  وفرًو ادامضؿـ تن افٌـؽ ادـػذ فؾعؿؾقي يامحصؾ ظذ  ٌؾغ  وبً  ـ ىلمجويل  ٌ

 ؼوبؾ حتؿؾف مـػقذ افعؿؾقي، هذا افٌـد ؽر  ؼٌقل رظًو، ( تي  ـ رتس  ول ادضوربي)افامؿقيؾ 

ىلذ ال جيقز فؾؿضورب بحول  ـ األحقال تن يـحً  ـ رتس ادول صقئًو فـػًف تبدًا، وىلك  حؼفف 

ا حصي  ـ األربوح، وفف تن يشسط ألجفؾ جففده ا ادضفوربي زيفودة ا حصفي األربفوح ظفـ 

 .افعوهد ظذ رتس ادول يامػؼ ظؾقفو حصي
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شفوس رـفي ؽفر تت و مؽققػ افعالؿي بغ افٌـفؽ ادـػفذ وافٌـفقك األخفرى ادشفورـي ظفذ 

ادضوربي ـؼـي افعـون ؾغر ممؽـ، ألن ظالؿامف بوفٌـقك األخرى هفل ا ادًفومهي بفرتس ادفول 

د افؼفظقي ـوالشامصفـوع ؾؼط، وفؾؿضورب تن يؼقم بامـػقذ ادضوربي بامطٌقؼ تي ظؼد  ـ افعؼق

 .وافًؾؿ واإلجورة وادرابحي بؼوضفو افؼظقي

ويـٌغل افامـٌقف هـو ؾق  فق ؿررت رـي افراجحل تن مـػذ هذه افعؿؾقي تن مؾامزم ب  شفٌؼ تن 

ؿررمف اهلقئي افؼظقي  ـ وقابط فامـػقذ هذه افعؼقد، و ـ ذفؽ ظدم جفقاز مقـقفؾ افعؿقفؾ ا 

وافؼقفوم بؽفؾ اإلجفرا ات، وذففؽ فامـػقفذ افعؼفقد ظفذ وجفففو  را  افٌضوظي وبقعففو فـػًفف

 .احلؼقؼل افصحقم، وفؾٌعد ؾقفو ظـ افصقريي

 .هذا  و طفر فؾفقئي، وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/2/1416: التاريخ                                        ( 216)هليئة رقه قرار ا              
 

 تعدٌٜ ق١ُٝ ايٛذد٠ ٚاحلد األد٢ْ يالغرتاى : املٛضٛع

 يف صٓدٚم املطازب١ ايػسع١ٝ بايبطا٥ع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼ

 :ىلدارة االشامر ر وكصف

معامزم ىلدارة االشامر ر واخلد وت اخلوصي ىلجرا  مغقر بًفقط ا امػوؿقفي صفـدوق ادضفوربي 

 :افؼظقي بوفٌضوهع وهق

 .دوالر 1222دوالر بدال ظـ  222مغقر ؿقؿي افقحدة فامصٌم  (1)

 .وحدة 12 افصـدوق ىلػ وحدة واحدة بدالً  ـ خػض احلد األدكك فالصساك ا (0)

 .وبعد مل ؾ اهلقئي ا افامعديالت ادذـقرة رتت تكف ال  وكع فد و  ـ ذفؽ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ17/7/1416 :التاريخ                                        ( 217)يئة رقه قرار اهل              
 

 غسا٤ ايػسن١ يطٝازات ٚتأجريٖا: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد 

 :افؼـي حقل را  وملجر شقورات ومػوصقؾ افعؿؾقي ـ  يع

 :فؾؼقوم بوآليت( س)شـؼقم بنكشو  رـي ذات تؽراض خوصي 

شامؽقن حتً  ؾؽقامـو شقورات بعفد دؾفع افؼقؿفي افـؼديفي فؾؼفـي األ ريؽقفي، وشفقامؿ ( 1)

 (.ت)افؼا   ٌورة  ـ افؼـي األ ريؽقي 

رات بعد تن مصدر وزارة اخلورجقي األ ريؽقي صفودة بقع وشامامؿ  ؾؽقامـو افػعؾقي فؾًقو( 0)

، وشـؼقم ؾعؾقًو بوشامالم جدول ةوذفؽ فؽؾ شقورة ظذ حد( صقرة  رؾؼي)شقورات بوفامجزهي 

بوفشفودات ادصدرة فؽؾ شقورة، وهذا اجلدول شقشامؿؾ ظذ افامػوصقؾ األشوشقي افامفل حتفدد 

 .ةـؾ شقورة ظذ حد

وشـؼقم بنظداد امػوؿقي ( ت)ؼقم باملجرهو فؾؼـي األ ريؽقي وظـد شؾؽـو فؾًقورات شـ( 0)

ملجر حًى افؼقاظد ادؼٌقفي ا افؼيعي اإلشال قي، وهفذه االمػوؿقفي شفامـص ظفذ تن رـفي 

شقل مامحؿؾ مؽؾػي افامل غ واإلصفالحوت افؽٌفرة، ت فو ( س)افراجحل فألؽراض اخلوصي 

 .ق افًقوراتي افرومقـقي ؾًقل يامحؿؾفو  ًامخد كمؽوفقػ افصقو

 :افامل غ( 1)

ىلن احلصقل ظذ ؽطو  مل غ فطرل  وفٌ  ـ جوكى  ًفامخد ل افًفقورات يعامفز  فـ  -ت

وظؾقف ؾفنن هفذه افامؽؾػفي شفقل يامحؿؾففو  ،ادامطؾٌوت افؼوكقكقي ا افقاليوت ادامحدة األ ريؽقي

 (.ت)ادًاملجر وهق رـي 
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قـل افعففوم فؾًففقورات ا شففامؼقم رـففي األؽففراض اخلوصففي بففدؾع ؿقؿففي افغطففو  افامففل  -ب

 حوالت افامؾػ تو شق  االشفامخدام تو ادشفوـؾ ادقؽوكقؽقفي، وهفذا اإلجفرا  شفقعقض رـفي

 .افراجحل فألؽراض اخلوصي ظـ تي خًوهر ؿد حتدث ا حوفي ؿقو ـو بامؿؾؽ تي شقورة

وشقل كؼقم بؼا  افًقورات حامك يامحؼفؼ فـفو حجفؿ  ؼٌفقل  ـففو إلظفودة بقعففو ا ( 2)

 .رظقيافًقق افػ

ـقـقؾ فـو فؾؼقفوم بامـػقفذ ادفدؾقظوت  ؼوبفؾ صففودات ( ب)شقل كؼقم بامعقغ رـي ( 3)

بامزويد رـامـو فألؽفراض اخلوصفي بؼفقاهؿ  ؽامؿؾفي  فـ (  ب)وشامؼقم رـي  ،افٌقع بوفامجزهي

 .ادًامـدات

 .وشامؽقن هذه افؼـي هل تيضو وـقؾامـو فٌقع حؼقق  ؾؽقي افًقورات ا افًقق افػرظقي

 :اهلقئي ا افعؿؾقي ادذـقرة مقصؾً دو يعوبامل ؾ 

 و دا ً افؼـي شامشسي شقورات بعؼد صحقم وشامؼقم باملجرهفو بعؼفقد ىلجيفور حؼقؼقفي 

بحقٌ شؾفؽ رـفي افراجحفل افًفقورات  ؾؽفو ـفو ال ومامحؿفؾ  ،وفقًً ىلجورة شقيؾقي ؾؼط

ؾفنن  ،شعر افًققومامحؿؾ ُموضرة بقعفو بلشعور  امؼؾٌي حًى  ،افصقوكي األشوشقي فؾًقورات

ظذ تكف يـٌغل فؾؼفـي ؿٌفؾ اففدخقل ا  ،اهلقئي ال مرى بلشًو  ـ دخقل افؼـي ا هذه افعؿؾقي

 .هذه افعؿؾقي ظرض ظؼقدهو افامل حتؽؿفو ظذ اهلقئي افؼظقي إلجوزهتو  ـفو

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عكيلعبداهلل بً  :املٛقعٕٛ
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 هـ17/7/1416 :التاريخ                                        ( 218)قرار اهليئة رقه               
 

 عًُٝات تػط١ٝ احلطابات يف إداز٠ اخلص١ٜٓ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ ؾؼد اضؾع

ن ظؿؾففي افؼففـي افرهقًففي ىلحقففٌ  ،افؼففـي حففقل ترصففدة افعؿففالت افامففل فقًففً دوالراً 

 :فالشامر رات اخلورجقي هل افدوالر وذفؽ ـ  يع

ؽر  -ال  ظـد وجقد رصقد بلي ظؿؾي تجـٌقي كومٍ ظـ ظؿؾقي مغطقي  ٌقعوت افؼـي فؾعؿ

ؾنكـو كؼسح افؼقوم بوألظ ل افاموفقي وذفؽ الشامغالل األرصدة افداهـي وظفدم ىلظطفو   -افدوالر 

 :افٌـقك ادراشؾي اوالً فالشامػودة  ـفو وهل ـوفامويل

بامفوريا افغفد ( كشسي/كٌقع)كؼقم بنجرا  ظؿؾقامغ  ًامؼؾامغ  ع بـؽغ ُمامؾػغ حقٌ ( 1)

ظؾفً  )باموريا بعد ؽد ( بقع/ را ( )ب)قي األخرى  ع بـؽ  ؿ كؼقم بعؿؾ افعؿؾ( ت) ع بـؽ 

بلن افؼـي ظـد افؼقوم بؿرؾ هذه افعؿؾقي مامحؿؾ ُمفوضر ؾروؿفوت األشفعور بفغ شفعري افغفد 

وـفذفؽ ففق حفدث تي أل  ألشفقاق افكفل خفالل ؾفسة ( TOM & SPOT)وبعفد افغفد 

 .افؼقوم هبذه افعؿؾقوت

 : رول

 ؾقففقن جـقففف اشففسفقـل ا حًففوهبو  ففع  راشففؾفو ا  فـػففسض تن رـففي افراجحففل شامؾففؽ

 :بريطوكقو ا يقم اال ـغ
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ول ظك اجلـقف االشسفقـل ا رـي افراجحل ا يقم اال ـغ بٌقع  ؾققن جـقفف مشقؼقم ادً

ظذ تن يامؿ دؾفع اجلـقفف ) ؼوبؾ افدوالر األ ريؽل ( TOM)ىلشسفقـل باموريا حؼ يقم افرال و  

ادٌفوع ظؾقفف ويفامؿ اشفامالم اففرؿـ ا حًفوب افؼفـي ففدى ـقؿؽفول ( ت) اإلشسفقـل ىلػ افٌـؽ

 (.بـؽ

بؼفا  جـقفف ( ؿفد مطفقل تو مؼكف)ول ظـ اجلـقف اإلشسفقـل بعد ؾفسة وجقفزة ميؼقم ادً

شفقل مًفامؾؿ )  -يق ل ظؿؾ  -( SPOT) ؼوبؾ افدوالر األ ريؽل حؼ ( ب)ىلشسفقـل  ـ 

ادشفسي  ـفف وشفقل مفدؾع اففرؿـ  فـ ( ب)ـؽ شسفقـل  ـ بىلرـي افراجحل  ؾققن جـقف 

 (.حًوهبو  ـ ـقؿؽول بـؽ

دفدة حمفدودة وبفدون ؾقاهفد، ( ت)مؼقم افؼـي بنؿراض ظؿؾي تجـٌقي دوالر ىلػ بـفؽ  -(0)

 .فـػس اددة افًوبؼي وبدون ؾقاهد( ت)ومؼقم افؼـي بوؿساض دوالر ظؿؾي تجـٌقي  ـ بـؽ 

وذفؽ فؾؼقوم بوشامغالل  7يؼامغ  طؾقبي و فؿي فؾؼـيـ  تووم  دير اخلزيـي تن ـؾامو افطر

ن ىل فـ حقفٌ  ،فالشفامػودة( افربقيفي)وظدم ىلظطو  اول فؾٌـقك ادراشفؾي  ،ـوؾي ترصدة افؼـي

ىلدارة اخلزيـفي مًففامطقع مـػقففذ افطريؼففي األوػ ا بعففض احلففوالت وافطريؼففي افروكقففي ا حففوالت 

 .تخرى

مٌغ هلفو ت فو ال مفامؿ وؾفؼ افؼفوط افؼفظقي فؾكفل، وبامل ؾ اهلقئي فؾطريؼي ادـػذة حوفقًو 

حقٌ يشسط افاملجقؾ ا ظؼد افكل وهق ُموفػي رصحيي فألحوديٌ افـٌقيي افصفحقحي افامفل 

اففذهى : )و ـففو ؿقففف  -وففق يق فًو واحفدًا تو تؿفؾ-األجفؾ حتؽؿ ادصورؾي  ف  ؿكف 

 ، راًل بؿرؾ، شقاً  بًفقا  ،ؾم بودؾموافز بوفز، و افامؿر بوفامؿر، واد ،بوفذهى وافػضي بوفػضي

رواه  ًفؾؿ  فـ (]قعفقا ـقفػ صفئامؿ ىلذا ـفون يفدًا بقفدؾنذا اخامؾػً هفذه األصفـول ؾٌ ،يدًا بقد

 ،فذا ؾنن ظذ افؼـي ظفدم اففدخقل ا ظؿؾقفوت  صفورؾي ـففذه ،[حديٌ ظٌودة بـ افصو ً
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ل افطريؼفي افروكقفي ويؿؽـ فؾؼـي افامخؾص  ـ افعؿالت افامل ال مرؽى االحامػوظ هبو بوشامع 

دفدة حمفدودة ( ت)دوالر ىلػ بـفؽ /افامل ذـرهتو وهل تن مؼفقم افؼفـي بفنؿراض ظؿؾفي تجـٌقفي 

ففـػس ادفدة افًفوبؼي ( ت)ظؿؾي تجـٌقي  ـ بـؽ /وبدون ؾقاهد، ومؼقم افؼـي بوؿساض دوالر

 .وبدون ؾقاهد

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/8/1416 :التاريخ                                       ( 219)قرار اهليئة رقه               
 

 عكد اضتصٓاع ٚعكد تٛزٜد أثاث يًُدازع: املٛضٛع
 

 :وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

ادرؾفؼ بفف ظؼفد مقريفدات ت فوث  ؼفوظوت ادفدارس افامفل  152/62افؼـي بفرؿؿ رظقفي 

 .مـػذهو افؼـي اشامصـوظوً 

األول  : ـػصفؾغ وبعد اضالع اهلقئي ظذ افعؼد ادشور ىلفقف ؿو ً بػصفؾ افعؼفد ىلػ ظؼفديـ

وؿفد تجفوزهت   ،(ظؼفد كؼفؾ ومقريفد ت فوث  فدارس)وافرفوين  ،(ظؼد اشامصـوع ت وث  دارس)

 .بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/8/1416 :التاريخ                                       ( 220)رار اهليئة رقه ق         
 

 اتفاق١ٝ ْكًٝات خسضا١ْ جاٖص٠ : املٛضٛع

 َٚػرتٜات خسضا١ْ جاٖص٠
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

الشامر ر ظذ صقغي امػوؿقي كؼؾقفوت ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي ف

 .خرشوكي وامػوؿقي  شسيوت خرشوكي جوهزة افامل مز ع افؼـي افعؿؾ هبو

وبعد مل ؾ اهلقئي ا االمػفوؿقامغ ادفذـقرمغ تدخؾفً ظؾفقف  بعفض افامعفديالت وتجفوزهت  

 .بصقغامف  ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .فف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/11/1416 :التاريخ                                     ( 222)قرار اهليئة رقه          
 

 اتفاق١ٝ صسف غٝهات احلخ: املٛضٛع

 املطرٛب١ ع٢ً ايبٓٛى احمل١ًٝ
 

 :الم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافً

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ صقغي االمػوؿقي ادز ع 

ومرؽفى تن مؼفقم  ،ظؼدهو بغ افؼـي وافٌـقك افامل ال شامؾؽ ؾروظًو هلفو ا  طفورات احلجفوج

امعو فؾ  فع احلجفوج بكفل رـي افراجحفل ادكفؾقي فالشفامر ر  فـ خفالل ؾروظففو افامفل م

 .افشقؽوت افامل مصدرهو هذه افٌـقك  ـ خالل  راشؾقفو حلجوج بقً اهلل

وبعد دراشي اهلقئي فالمػوؿقي تدخؾً ظؾقفو بعض افامعديالت وتجوزهتو بوفصقغي ادرؾؼي هبذا 

 .افؼرار

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ27/11/1416 :التاريخ                                     ( 223)قرار اهليئة رقه               
 

 عدّ جٛاش حتٌٜٛ ايػسن١ َبايؼ يعُال٥ٗا : املٛضٛع

 يتطاف حلطاباتِٗ ايسب١ٜٛ
 

 :و حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـ

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

الت مؼقم بنرشول احلقاالت ىلػ ُمامؾفػ ا ـ ادعؾقم تن افؼـي وظز ؾروظفو و راـز احلق

الت اؼفي رصل هفذه احلفقومٌعفًو ففذفؽ ؾفنن ضري ،تكحو  افعومل وذفؽ بـو  ظذ ضؾفى افعؿفال 

الت اوشقل كًامعرض تدكفوه بعفض اففـ ذج  فـ ضفرق دؾفع احلفق ،آخرىلػ جامؾػ  ـ ظؿقؾ 

 :بغرض دراشامفو وىلؾودمـو حقهلو، وهل ـوفامويل

 .ىلرشول حقاالت بغرض ىلووؾامفو ىلػ حًوبوت مقؾر -1

 .ىلرشول حقاالت بغرض ىلووؾامفو ىلػ حًوبوت وداهع ألجؾ -0

 . حًوبوت اشامر رىلرشول حقاالت بغرض ىلووؾامفو ىلػ -0

 .ىلرشول حقاالت بغرض را  صفودات اشامر ر -1

وحامك مامضم فؽؿ افصقرة كرؾؼ فؽؿ ضقف صقرة  ـ هفذه ادعفو الت وافامفل مقوفم هفذه 

 .ادعو الت، فؾامؽرم بوفدراشي واإلؾودة

 :وبامداول اهلقئي افؼظقي ؾق  ذـر مقصؾً دو يع
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و رـي بغرض اشامخدام ادٌؾغ ادحفقل ال جيقز فؾؼـي تن حتقل  ٌؾغو  ـ ادول فشخص ت

ألن ذفففؽ  7دٌؾففغ ـ افق فوهؼ افامفل ففد و  فـ حمفقل ااشامخدا ًو حمر ًو رظًو وهل معؾؿ ذفؽ 

 .و ـ ذفؽ  و ذـرمف افؼـي ا خطوهبو تظاله ،ىلظوكي ظذ حمرم

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،،  بً عكيلعبداهلل :املٛقعٕٛ
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 هـ24/12/1416 :التاريخ                                     ( 224)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٓدٚم ايساجرٞ يألضِٗ ايعامل١ٝ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

قئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ ؾؼد اضؾعً اهل

 افؼـي فصـدوق االشامر ر ا األشفؿ افعودقي

وبعد اشامعراض اهلقئي افؼظقي فـظوم افصـدوق ادٌعقث  ـ افؼـي تؿرمف بوفصقغي ادراؾؼف 

 .هلذا افؼرار بعد ىلدخول بعض افامعديالت ظؾقف

 .صذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغهذا وبوهلل افامقؾقؼ و

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/2/1417 :التاريخ                                         ( 226)قرار اهليئة رقه          
 

 حتصٌٝ ايػٝهات ايصادز٠ َٔ بٓٛى ذل١ًٝ ٚأجٓب١ٝ: املٛضٛع
 

 :حلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعدا

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

تجوز  قوقع حتصقؾ افشقؽوت ( 36)ن افؼرار رؿؿ ىلوحقٌ  ،بوإلصورة ىلػ ادقوقع تظاله

و حمؾقفي بعؿفالت تجـٌقفي ويؼفد فو افعؿقفؾ ىلػ افؼفـي فامفدؾع ىلفقفف افصودرة  ـ بـقك تجـٌقي ت

 ٌؾغفو تو مًجقؾف ا حًوبف فد و، وال مدؾعف تو مًجؾف افؼفـي فؾعؿقفؾ ىلال بعفد ىلرشفوفف ىلػ 

افٌـؽ ادراشؾ ادعامؿد  ـ افؼـي فقؼقم بامحصقؾ  ٌؾغفو  ـ افٌـؽ ادًفحقب ظؾقفف، وحقفٌ 

واففذي بؿقجٌفف مفامؿ ىلوفوؾي هفذه  (افؽوش فـز)امعؿؾ كظوم كـو ا معو ؾـو  ع بعض افٌـقك كًىل

ادٌوفغ فـو ا افققم افامويل تو افروفٌ  ـ موريا ىلرشوفف  ـ ادؿؾؽي، و ـ  ؿ يٌفدت افٌـفؽ ادراشفؾ 

وا حوفي رؾض تي صقؽ  ـ هذه  ،ا حتصقؾ ؿقؿي هذه افشقؽوت  ـ افٌـقك ادًحقبي ظؾقفو

 .ًوبـو و ـ  ؿ ىلظودمف فـوافشقؽوت يؼقم ادراشؾ بخصؿ ؿقؿامف  ـ ح

وبغرض مؼؾقؾ ادخوضر ادسمٌي ظذ حوالت افرؾض ؾنكـو كؼقم بوالكامظفور ؾفسة ةًفي ظؼف 

وبعد اكؼضو  ؾسة اخلؿًي  ،يق ًو  ـ موريا ىلرشول افشقؽ  ـ اإلدارة افعو ي ىلػ افٌـؽ ادراشؾ

يـ  ففع اشففامٌعود ظؼفف يق ففًو ادففذـقرة كؼففقم بنوففوؾي ؿقؿففي افشففقؽوت ىلػ حًففوبوت ادًففامػقد

ـ  كقد تن كػقدـؿ بلن بعض افعؿال  ادؿقزيـ يامؿ ىلووؾي ؿقؿي افشقؽوت  ،افشقؽوت ادرؾقوي

 .ىلػ حًوهبؿ ؿٌؾ ىلرشوهلو فؾامحصقؾ
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 .كرجق افامؽرم بعروف ظذ اهلقئي افؼظقي فؾـظر ا احلؽؿ افؼظل ادامعؾؼ بػسة االكامظور

 :و يعوبعد مل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً د

 ففو دام تن افؼففـي ؿففد ؿففررت بحًففى خزهتففو تن  ففدة ةًففي ظؼفف يق ففو ـوؾقففي ا ادعامففود 

فامحصقؾ افشقؽ ؾال  وكع  ـ اظامٌور مؾؽ اددة  دة  عؼقفي فامحصؾ هذه افشقؽوت، وفؽـ ىلذا 

 .ؿٌؾ ذفؽ ؾالبد  ـ ىليداظف ا حًوب افعؿقؾ ؾقر ورود ادٌؾغ ،ورد  ٌؾغ افشقؽ فؾؼـي

ي بامًجقؾ ؿقؿي بعض افشقؽوت فعؿالهفو ؿٌؾ حتصقؾفو ؾفذا يؽفقن ظفذ وىلن ؿو ً افؼـ

شٌقؾ افؼرض احلًـ ىلػ حغ ورود ؿقؿي افشقؽ فؾؼـي ؾنن مل يفرد ادٌؾفغ ادرؿفقم ا افشفقؽ 

 .ؾؾؾؼـي تن مًسد ادٌؾغ  ـ حًوب افعؿقؾ ومشعره بذاك

 .عغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمج  

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/2/1417 :التاريخ                                         ( 227)قرار اهليئة رقه               
 

 (671)تعدٜالت ع٢ً عكد ايبٝع اجملاش بايكساز : املٛضٛع
 

 :حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

افذي مطؾى ؾقفف معفديؾ بعفض ظٌفورات ا ظؼفد افٌقفع ادجفوز  فـ  156/ت/افؼـي برؿؿ م

 (.142)اهلقئي افؼظقي بوفؼرار رؿؿ 

افامعفديالت اففقاردة ا اخلطفوب ادفذـقر  وبامل ؾ اهلقئي فؾامعديالت ادطؾقبي تجفوزت اهلقئفي

حتً افٌـد األول وافروين، ومل مر اهلقئي  ـوشٌي فامعديؾ  فو ورد ا افٌـفد افروففٌ ادامعؾفؼ بفوفػؼرة 

 .افًودشي  ـ ظؼد افٌقع ادذـقر

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .الزرقاء مصطفى صاحل احلصني، :املٛقعٕٛ

 



 368 

 

 هـ6/2/1417 :التاريخ                                         ( 228)قرار اهليئة رقه          
 

 إصداز بطاق١ َاضرت نازد: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

امر ر ظفذ ادراشفالت اففقاردة ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشف

 ـ افؼـي ادامعؾؼي برؽٌامفو ا افؼقوم بنصدار بطوؿي  وشس ـورد ومًقيؼفو فعؿالهفو ظذ كػفس 

األشس افامل تجوزهتو اهلقئي افؼظقي فؾامعو ؾ بٌطوؿي ؾقفزا وبفـػس اففـ ذج  فو ظفدا مغقفر اشفؿ 

 .افٌطوؿي و و يامعؾؼ بذفؽ  ـ ظٌورات

امف افؼـي  ـ و وهؼ و عؾق وت مامعؾؼ بوفٌطوؿي ادذـقرة مقصؾً دو وبدراشي اهلقئي دو ؿد 

 :يع

ال مرى اهلقئي  وكعًو رظقًو  ـ ؿقوم افؼـي بنصدار افٌطوؿفي ادًف ة  وشفس ـفورد  فو دا فً 

شامؾامزم ا ىلصدار افٌطوؿي ومًقيؼفو وحتصقؾ ادٌوفغ ادامعؾؼي هبو ب  تصدرمف اهلقئي افؼظقي  فـ 

ٌطوؿي ؾقزا، ظذ تال مؼقم افؼـي بدؾع تو حتصفقؾ ؾقاهفد ربقيفي كامقجفي ىلصفدار ؿرارات مامعؾؼ ب

هذه افٌطوؿي تو افامعو فؾ هبفو، وظفذ تن مًفامخدم اففـ ذج افامفل شفٌؼ تن تجوزهتفو اهلقئفي فٌطوؿفي 

 .افػقزا7 فامشوبف افٌطوؿامغ ا ادحامقى واأل ر

 .مجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف ت

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/2/1417 :التاريخ                                         ( 229)قرار اهليئة رقه          
 

 ايفسم بني ايطابط ايػسعٞ يًُعا١ٜٓ: املٛضٛع

 ٚايطابط ايػسعٞ يالضتالّ
 

 :ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

ظؿؾقفوت االظفام دات ادًفامـديي وادرابحفي ( 140، 130، 113، 100)كظؿً افؼفرارات 

 .ا افػروع افاموبعي فؼـي افراجحل وادشورـي افدوفقامغ ادـػذة ا تؿًوم االظام دات ادًامـديي

تن االظفام دات ادًفامـديي صفقغي  فـ ( 100)وؿد شً اإلصورة ا  ؼد ي ؿفرار اهلقئفي رؿفؿ 

صقغ دؾع ؿقؿي افٌضفوظي وادفقاد ا افامجفورة افدوفقفي احلديرفي، وؿفد كشفلت ظفـ احلوجفي افامفل 

صفدريـ بودًفامقرديـ مامطؾٌفو افامجفورة افدوفقفي وـرفرة االشفامراد وافامصفدير وظفدم  عرؾفي اد

 .افا..وبوفامويل ظدم افرؼي ؾقفؿ

وؿد الحظً ىلدارة افرؿوبي افؼفظقي مـػقفذ ظؿؾقفوت اظفام دات  رابحفي داخؾقفي و شفورـي 

 دات ومل يامضففم إلدارة افرؿوبففي افؼففظقي ىل ؽوكقففي اما تؿًففوم االظفف( ا  ففدن ادؿؾؽففي)داخؾقففي 

ت االظففام دات ادًففامـديي وادرابحففي مطٌقفؼ وففقابط افؼففرارات ادففذـقرة بوفؽو ففؾ ظففذ ظؿؾقففو

افداخؾقي وادشورـي افداخؾقي خوصي تن افؼرارات مل مؼ ىلػ تن افضقابط ادذـقرة ؾقفو منفي 

 .ظذ ظؿؾقوت ادرابحي افداخؾقي
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 :وفذا كرؾع دؼوم اهلقئي افؼظقي فدراشي افـقاحل افاموفقي

 ففـ اضففالع وؿٌففقل ( 100)جففقاز اشففامخدام صففقغ االظففام دات ادجففوزة ا افؼففرار  (1)

 .ا افعؿؾقوت ادحؾقي داخؾ ادؿؾؽي( 140)و رابحي وصقغي ادشورـي ادجوزة ا افؼرار 

 .افضقابط افؼظقي فذفؽ ا حوفي اجلقاز (0)

ظؿؾقوت ادرابحي وادشورـي ادـػذة حمؾقًو وؾؼًو دو تجقز ا افامجورة افدوفقي ؿد مامؿ داخؾ  (0)

 .ن ادؿؾؽي ديـي واحدة وؿد مامؿ بغ  دكامغ  ـ  د

ؾػل حوفي ـق و داخؾ  ديـي واحد ؿد مفامؿ ادعويـفي  فـ ؿٌفؾ  ـفدوب افؼفـي ا  ًفامقدع 

 .افٌوهع  ؿ ال يعؾؿ هؾ كؼؾً افٌضوظي ىلػ  ًامقدظوت ادشسي تم ال

وا حوفي ـق و بغ  ديـامغ ؾودعويـي ؿد مفامؿ ا  ًفامقدع افٌفوهع بقاشفطي  ـفدوب افؼفـي 

قؾ افٌضوظي ا كػس  ًامقدع افٌوهع  ؼوبؾ مقؿقعف ىلؿرارًا بؿعويـفي وافعؿقؾ و ـ  ؿ يًامؾؿ افعؿ

افٌضوظي وؿٌقهلو و طوبؼامفو فؾؿقاصػوت وبعد ذفؽ يامؿ مقؿقع ظؼد افٌقفع، ؾف  هفل افضفقابط 

 افؼظقي فؾحقوزة وادعويـي واالشامالم  ـ ؿٌؾ افؼـي ؿٌؾ افٌقع ظذ افعؿقؾ؟

 :و يعوبعد مل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً د

افضوبط افؼظل فؾؿعويـي هق تن مؼع ادعويـي فؾٌضوظي بلكقاظفو وتجزاهفو ؾعاًل وفقس   (1)

 .بؿجرد افؼقل واإلؿرار بؿعويـي افٌضوظي

وافضففوبط افؼففظل فؾحقففوزة واالشففامالم تن مصففٌم افٌضففوظي ا حففقزة ؿوبضفففو بعففد  (0)

ظفدة ادشسي، و عـك اكامؼول افامخؾقي بقـف وبقـفو بحقٌ يـامؼؾ حتؿؾ مٌعامفو  ـ ظفدة افٌوهع ىلػ 

حتؿؾ افامٌعي تن ـؾ  و يصقى افٌضوظي بعد ذفؽ  ـ هفالك تو معقفى تو كؼفص ضفورب يصفٌم 

ظذ  ًئقفقي ادشسي افؼوبض هلفو وففقس ظفذ  ًفئقفقي افٌفوهع اففذي ـفون هفق ادامحؿفؾ هلفذه 

 .داخؾقيوروط ادرابحي اخلورجقي مـطٌؼ ظذ ادرابحي اف. ادًئقفقي ؿٌؾ حقوزة ادشسي
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 دات ادًامـديي داخؾ ادؿؾؽي ؾنن ظؾقفو حقوزة افٌضوظي اموىلذا ترادت افؼـي اشامع ل االظ

افامل شامٌقعفو بؿقجى االظام د ىلػ  ًامقدظوهتو تو اشامال فو  ممـ اصست  ـف افٌضفوظي وكؼؾففو 

وفقامفو حامك يامؿ مًؾقؿفو دـ اصسى  ـ افؼفـي بؿقجفى خطفوب اظفام د، مظذ حًوهبو و ً

 .ـٌغل ظدم افامًوهؾ ا ذفؽ بحقٌ يمول األ ر ىلػ افصقريي افامل مم ر ظذ رظقي افامعو ؾوي

هففذا وجيففى تن مـامٌففف افؼففـي ىلػ ظففدم اخلؾففط بففغ االظففام دات ادًففامـديي وبففغ ادشففورـي 

ؾقجفى ىلؾرادهفو بعضففو . وادرابحي  ع اآل ر بوفؼا  ؾؽؾ  ـ هذه افرالث ُمامؾػ ظـ اآلخفر

 .ظـ بعض ا األشئؾي

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/2/1417 :التاريخ                                      ( 230)قرار اهليئة رقه          
 

 ٠ ايعُال٤ قٝاّ ايػسن١ خبدَات تتعًل بأزصد: املٛضٛع

 يد٣ بٓٛى زب١ٜٛ
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

قيفي هـوك بعض افعؿال  افذيـ فد ؿ حًوبوت مقؾر تو حًوبوت وداهع ألجؾ ا بـقك رب

خورجقي ويامؼد قن فؼـي افراجحل بغرض احلصقل  ـفو ظذ خد ي مامصؾ هبذه احلًوبوت، 

ومامؿرؾ هذه اخلد ي ا تن مؼقم افؼـي بوالشامػًور ظـ ترصدة افعؿال  ا مؾؽ احلًوبوت تو 

 .بًحى جز   ـفو تو بًحٌفو ـو ؾي بـو  ظذ رؽٌي همال  افعؿال 

خلد وت افامفل مؼفد فو ا ىلضفور افضفقابط افؼفظقي وألن افؼـي افامز ً بلن مؽقن مجقع ا

افامل حتددهو اهلقئي افؼظقي فؾؼـي ؾن و مل ؾ  ـ اهلقئي افؼظقي ىلؾودهتو ظـ جقاز مؼفديؿ هفذه 

 .اخلد ي فؾعؿال 

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يع

و بوب ىلظوكامفؿ ومشجقعفؿ ال جيقز فؾؼـي مؼديؿ  رؾ هذه اخلد وت فؾعؿال  أل و معامز  

ت و ىلذا ضؾى افعؿقؾ ىلؿػول حًوبف افربقي ا مؾؽ افٌـقك ؾقجقز فؾؼـي . ظذ افامعو ؾ ادحرم

 .تن مؼدم فف هذه اخلد ي بوظامٌورهو ظقكًو فف ظذ افامخؾص  ـ افامعو ؾ ادحرم

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، داهلل بً عكيلعب :املٛقعٕٛ
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 هـ15/2/1417 :التاريخ                                       ( 231)قرار اهليئة رقه          
 

 َٚساحب١ منٛذد تصف١ٝ اعتُاد َػازن١: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 

اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ  ؾؼد اضؾعً

 .افؼـي ادرؾؼ بف كؿقذج مصػقي اظام د  شورـي وكؿقذج مصػقي اظام د  رابحي

وبدراشي اهلقئي فؾـؿقذجغ ادفذـقريـ تجفرت ظؾفقف  بعفض افامعفديالت وتجفوزهت  حتفً 

 .ي ًؿك بقون مصػقي  شورـي وبقون مصػقي  رابح

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/3/1417 :التاريخ                                        ( 232)قرار اهليئة رقه         
 

 عكد ٚضاط١ بايعُٛي١: املٛضٛع
 

 :هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد احلؿد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ اخلطوب اففقارد ىلفقففو 

 . ـ افؼـي و رؾؼ بف ظؼد وشوضي بوفعؿقفي

 .وبعد مل ؾ اهلقئي ا افعؼد ادذـقر تجوزمف بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 . افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/3/1417 :التاريخ                                         ( 233)قرار اهليئة رقه          
 

 صٓدٚم ايساجرٞ يألضِٗ اخلًٝح١ٝ: املٛضٛع
 

 :د هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿ

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ 

 .افؼـي فصـدوق االشامر ر ا األشفؿ اخلؾقجقي

ي ادراؾؼي وبعد اشامعراض اهلقئي افؼظقي فـظوم افصـدوق ادٌعقث  ـ افؼـي تؿرمف بوفصقغ

 .هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ7/3/1417 :التاريخ                                         ( 234)قرار اهليئة رقه               
 

 اذد االضتجُاز يف ايبٝع اجآجٌمن: املٛضٛع

   191منٛذد طًب اضتجُاز يف ايبٝع اجآجٌ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

( 131افوز بؼفرار اهلقئفي رؿفؿ ) صلا  ؽا ح حبااا جاار:  ي كف ذج هفلافؼـي و رؾؼ بف  ال

( 25ادجفوزيـ بؼفرار اهلقئفي رؿفؿ ) وصل  ؽ ح حبااا اسا ثامر، واتفاؾوة ؽ ح حباا اس ثامر

ومز ع افؼـي وؿ هذه افـ ذج بعد ىلدخول بعض افامعديالت ظؾقفو واشامخدا فو ا ظؿؾقفوت 

 (.االشامر ر ا افٌقع اآلجؾ)تشؿامفو 

د مل ؾ اهلقئي ا اففـ ذج ادرؾؼفي بخطفوب افؼفـي ادشفور ىلفقفف تظفاله تجوزهتفو بوفصفقغي وبع

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/6/1417 :التاريخ                                       ( 235)قرار اهليئة رقه               
 

 غسا٤ َٓتحات غرا١ٝ٥ َعًب١ َربد٠ أٚ دلُد٠ ٚبٝعٗا: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

اففقارد  فـ  ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال

 :افؼـي وكصف

هـوك رـي ا افقاليوت ادامحدة مشسي وحتصد ومؼقم بامعؾقى ادقاد افغذاهقي ومزيدهو تو 

وهـوك رـي تخرى . جتؿقدهو وهدل افؼـي تن مٌقع ىلكاموجفو ومًامؾؿ افـؼقد بلهع  و يؿؽـ

ال يًامطقعقن مقؿفع  ا افقاليوت ادامحدة مريد را  هذه ادـامجوت فٌقعفو ا افٌؼوالت وفؽـفؿ

 .ـؿقي ادٌقعوت وال يريدون دؾع افـؼقد فؾؿقاد افغذاهقي واشامال فو ؿٌؾ حوجامفؿ هلو

 :اخلطوط العريضة للعنلية

رـي افراجحل كوؿشً  ع ادقرد مقؾر ادقاد ادعؾٌي ادزدة وادجؿدة وهل جامؾػ حًى 

مٌدت ا  عوجلي حمصقهلو  ـ  وؿد اكامفً افؼـي فامقهو  ـ حمصقل االشزاؿقز وشقل ،ادقشؿ

افذرة افشو قي، وؿد دخؾـو ا  ػووووت  ع ادشسيـ فـحفدد افطؾفى ادامقؿفع  فـفؿ دفدة شفامي 

 .تصفر

ؾنذا اصفسيـو افٌضفوهع  فـ ادفقرد اففذي يًفؾؿفو ىلػ رـفي افراجحفل ا ادًفامقدع كامًفؾؿ 

هع فصفوفم رـفي ـذفؽ ىليصول ادًامقدع بوشؿ رـي افراجحل وبقفقصي افامل غ ظفذ افٌضفو

افراجحل، بحقٌ كؽقن كحـ ادًامػقد  فـ افامفل غ حفول حفدوث  ؽفروه وبوفامفويل كحفـ  فـ 

 .يدؾع مؽوفقػ افامل غ بوإلووؾي ىلػ ـؾػي افامخزيـ
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 ؿ كدخؾ ا  ػووووت فؾٌقع بشؽؾ  ـػصؾ  ع ادشسي بحقٌ كقؿع  عفف ظؼفدًا بٌقفع  فو 

ٌقع وافؼقؿي اإلمجوفقي افامل مدؾع مجؾي واحفدة ُيـَص ؾقف ظذ ـؿقي اد ،اصسيـوه ودخؾ ا ظفدمـو

ظذ تكف حيؼ فؾؿشسي  ـ رـي افراجحل شحى افؽؿقوت افامل اصفساهو  ،ا  ويي  دة افعؼد

ا تي وؿً خالل  دة افعؼد ويامؿ مًؾقؿ افؽؿقوت بؿقجى ىلخطور  ـ رـفي افراجحفل ىلػ 

 .ادًامقدع فقامؿ مًؾقؿفو فؾعؿقؾ

 .اهلقئي افؼظقي ظـ جقاز هذه افعؿؾقي كرجق افامؽرم بنؾودمـو برتي

 :وبامل ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر ؿررت  و يع

ال مرى اهلقئي  وكعًو رظقو ًا دخقل افؼـي ا هذه افعؿؾقفي  فو دا فً شامشفسي ومامؿؾفؽ 

افٌضوظي ومدخؾ ا و  و ؿٌؾ بقعفو ظذ ظؿقؾفو بؼط تن يؽقن ادٌقع  عقـًو وفقس  ؾامز ًو بف 

 ي ـل ال يؽقن بقع ـوفئ بؽوفئ، ألكف  ـفل ظـف، وا حوفي مـػقفذ افؼفـي هلفذه افعؿؾقفي ا افذ

جيى تن معرض ظذ اهلقئفي و فوهؼ تول ظؿؾقفي يفامؿ مـػقفذهو فؾاملـفد  فـ شفال امفو  فـ افـوحقفي 

 .افؼظقي

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، بً عكيلعبداهلل  :املٛقعٕٛ
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 هـ12/6/1417 :التاريخ                                    ( 236)قرار اهليئة رقه          

 

 ع١ًُٝ بٝع َع تأجٌٝ تطًِٝ ايبطاع١ ٚايجُٔ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

هلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ ؾؼد اضؾعً ا

 :افؼـي وكصف

بوإلصورة ىلػ االجام ع افذي مؿ  عؽؿ بخصقص ظؿؾقوت افٌقع  فع ملجقفؾ دؾفع افٌضفوظي 

 :وافرؿـ ىلػ موريا  ًامؼٌع، وفؼح افعؿؾقي حًى ضؾٌؽؿ ؾفل ـوفامويل

ومؼفقم ( ت)ع  ـ  قرد تو وشفقط وففقؽـ مؼقم رـي افراجحل بؼا   عودن تو بضوه -1

 .بدؾع افرؿـ  ؼوبؾ ادعودن اددؾقظي فصوحلـو

مؼففقم رـففي افراجحففل بامخففزيـ افٌضففوهع وحػففظ صفففودات ادخففزون فففدى ىلحففدى  -0

 .رـوت حػظ األوراق تو تحد افٌـقك ـل وكوت

، (ب)مؼقم رـي افراجحفل بٌقفع افؽؿقفي ادشفساة تو جفز   ـففو ىلػ ضفرل آخفر وففقؽـ  -0

. - رالً  ال ي تصفر-فؽ ظذ تشوس تن يامؿ دؾع ادعودن ىلػ ادشسي وافرؿـ ىلفقـو بعد ؾسة حمددة وذ

و قاصػوهتو و ؿـفو اإلؾفرادي واإلمجفويل وـفذفؽ ( افٌضوهع)ظؾ  تن ظؼد افٌقع حيدد بف كقع ادعدن 

 (.ب)ي وادشس( افٌوهع)بغ رـي افراجحل ( بعد  ال ي تصفر)موريا دؾعفو واشامالم  ؿـفو 

مؼقم رـي افراجحفل بفدؾع  صفوريػ افامخفزيـ وافامفل غ وحػفظ افشففودات ظفذ  -1

وؿفد  -ومؽقن  ال ي تصفر حًى ادرفول  -ادؿؾقـي فف خالل ؾسة افامخزيـ ( افٌضوهع)ادعدن 

 .مؼك تو مطقل حًى رؽٌي افطرؾغ ا بدايي ظؼد افٌقع
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 :سبب تنفيذ هذا النوع من التعامل -5

هق اشامر ر ت قال افؼـي وذفؽ بلؿؾ ُموضرة حقفٌ ( ي افراجحلرـ) ـ ؿٌؾ افٌوهع  -ت

كي بصفقرة  امؿقفزة ا  ًفامقدظوت  امخصصفي حامفك يفامؿ اشفامالم ون افٌضوهع ادٌوظي مظؾ ُمزىل

افرؿـ، ظؾً  بلن هـوك ُموضر تخرى شامامحؿؾفو رـي افراجحفل  رفؾ اخفامالل شفعر افٌضفوهع 

 .دقؿع  عف وظدم مـػقذها حول ىلخالل افطرل ادشسي بوفعؼد ا( ادعودن)

ادطؾقبفي فامؾٌقفي ( ادعفودن)هفق وف ن حصفقفف ظفذ افٌضفوهع ( ب) ـ ؿٌؾ ادشفسي  -ب

 .حوجي ظؿؾف ىلذا ـون  صـعو تو مغطقي  قؿػ  عغ ىلذا ـون  مشًي  وفقي

برجو  افامؽرم بعرض هذا افـقع  ـ افامعو فؾ ظفذ اهلقئفي افؼفظقي ادفقؿرة وىلؾودمـفو بفوفرتي 

 .افؼظل

 :ؾ اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يعوبعد مل 

( ادعفودن)ال مرى اهلقئي  وكعًو رظقًو ا هذه افعؿؾقي بوفصقرة ادعرووي  و دا ً افٌضفوهع 

شفامدخؾ ا ظففدة رـفي افراجحفل ووف  و، وشفامؼقم بامخزيـففو ( ت)افامل اصسهتو  ـ ادقرد 

 تن يامؿ مًفؾقؿ افٌضفوهع ىلفقفف ودؾفع ظذ( ب)بصقرة  امؿقزة،  ؿ بقعفو تو جز   ـفو فؾؿشسي 

بؼط تن يؽقن ادٌقع  عقـًو وففقس  ؾامز فًو بفف ا افذ في ـفل ال . افرؿـ بعد  دة حمددة ا افعؼد

يؽقن بقع ـوفئ بؽوفئ، ألكف  ـفل ظـف، وا حوفي مـػقفذ افؼفـي هلفذه افعؿؾقفي جيفى ظؾقففو تن 

 .ـ افـوحقي افؼظقيمعرض ظذ اهلقئي و وهؼ تول ظؿؾقي فؾاملـد  ـ شال امفو  

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء، محد اجلييدل صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/6/1417 :التاريخ                                        ( 237)قرار اهليئة رقه             
 

 ( 224)ذٍٛ قساز اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ زقِ : ضٛعاملٛ

 ايػٝهات املطرٛب١ ع٢ً بٓٛى خازج١ٝ  املتعًل بترصٌٝ
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ افًفمال اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

حفقل حتصفقؾ افشفقؽوت افصفودرة حقفٌ ىلن ؿفرار ( 003)ؿرار اهلقئي افؼفظقي رؿفؿ ىلصورة ىلػ 

تكف  و دام تن افؼـي ؿد ؿررت بحًى خزهتو تن  دة ةًفي ظؼف يق فو ـوؾقفي ا »: اهلقئي كص ظذ

ادعامود فامحصقؾ افشقؽ ؾال  وكع  ـ اظامٌور مؾؽ اددة  عؼقففي فامحصفقؾ هفذه افشفقؽوت، فؽفـ ىلذا 

 . «ؾؼـي ؿٌؾ ذفؽ ؾالبد  ـ ىليداظف ا حًوب افعؿقؾ ؾقر ورود ادٌؾغورد  ٌؾغ افشقؽ ف

ن فؾٌـفقك احلفؼ ىلهق كظوم حتصقؾ ؽر  وهل حقٌ  (افؽوش فـز)وكقد تن كػقدـؿ بلن كظوم 

ورؽٌفي ا مؼؾقفؾ  ،و فـ  فؿ يؼفقم بخصفؿ افؼقؿفي  فـ حًفوبـو ،ي صفقؽ مفؿ رؾضففتا ىلظودة 

ًي ظؼ يق ًو، وهذا افـظوم يًامخدم ا افٌـقك األوربقفي ادخوضر ؾنكـو كؼقم بوالكامظور ؾسة اخلؿ

 .واأل ريؽقي

ت و افـظوم اآلخر ؾفق كظوم افامحصقؾ افـفوهل ويًامخدم ا افغوفى  ع افٌـقك افعربقي حقٌ 

ظؾً  بلكف يفامؿ ىلوفوؾي هفذه  ،ىلال ت و مًامغرق تـرر  ـ ةًي ظؼ يق وً  ،ن اإلووؾي مؽقن  وهقيىل

 .ؾقر ورود ىلصعور اإلووؾي ىلػ افؼـي افشقؽوت حلًوب افعؿال 
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وبعفد االشامقضفوح  ،ورؽٌي  ـو ا افاملـد  ـ اشفامؽ ل مجقفع اجلقاكفى ادامعؾؼفي هبفذا افؼفرار

ادٌـل ظذ ادحود ي اهلومػقي بغ ادؽرم  دير ىلدارة افعؿؾقوت األجـٌقفي وىلدارة افرؿوبفي افؼفظقي، 

 .مػًر ؾؼرات هذا افؼراركرجق افامؽرم بؿخوضٌي اهلقئي افؼظقي كحق ملـقد و

 :وؿد مداوفً اهلقئي هذا ادقوقع واكامفً ىلػ اإليضوح افامويل

واوم ورصيم ا تكف ىلذا ورد اإلصعور  ـ ادراشؾ بلن افشفقؽ ( 003)ىلن ؿرار اهلقئي رؿؿ 

ؾفنن ظفذ  ،ادطؾقب حتصقؾف ؿد مؿ حتصقؾف ومًجقؾف مًفجقاًل  وهقفًو ا حًفوب افؼفـي فديفف

 فـ ؾقرهفو فؾعؿقفؾ ادًفامػقد  فـ افشفقؽ  ٌؾغفف، تو تن مًفجؾ ففف  ٌؾغفف ا  افؼـي تن مدؾع

اشفامع ل  هألن ظدم دؾعف ىلفقف ؾقرا حقـئٍذ  عـو ،حًوبف فد و دون اكامظور  يض ةًي ظؼ يق وً 

 .تو اشامغالل ت قال افـوس بوفٌوضؾ وهق حرام

 فع ؿفرار اهلقئفي  افذي مطٌؼف افؼـي ا هفذا ادقوفقع ال يامعفورض (افؽوش فـز)وىلن كظوم 

 .ؾعذ افؼـي االفامزام وافامؼقد بذفؽ ا  عو الهتو هبذا ادقوع ،ادذـقر

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/6/1417 :التاريخ                                        ( 238)قرار اهليئة رقه             
 

 اضتفطاز احملاضب ايكاْْٛٞ : املٛضٛع

 ( 267ٚ 212ٚ  671)ذٍٛ تطبٝل قسازات اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ زقِ 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

الشفامر ر ظفذ  فو ورد بقاشفطي ؾؼد اضؾعفً اهلقئفي افؼفظقي فؼفـي افراجحفل ادكفؾقي ف

افؼففـي  ففـ اشامػًففورات ادحوشففى افؼففوكقين فؾؼففـي حففقل مطٌقففؼ افؼففـي فؼففرارات اهلقئففي 

 :، وبعد دراشامفو  ـ ؿٌؾ اهلقئي مقصؾً دو يع(014)و (025)و (140)افؼظقي رؿؿ 

افرفوين يؼقم افطفرل )ورد ا ادودة افروفري  ـ ظؼد ادشورـي  و كصف : االس فبار األول( 1)

بنيداع حصامف ا ادشورـي ا حًوب خيصص هلذا افغرض وال جيقز افًفحى  ـفف ىلال ألظف ل 

 (.ادشورـي ادذـقرة

معفوفٍ افعؿؾقفوت ا شفجالهتو  فـ حًفوبوت ( افطفرل األول)مٌغ تن افؼفـي : اشامػًور

ب كظو قي مقوم افامزا فو  ؼوبؾ ظؼقد ادشورـي وال يفامؿ ىليفداع حصفي افطفرل األول ا حًفو

ُمصص فؾؿشورـي ومل يامٌغ فـفو ىلذا ـفون ذففؽ هفق ادؼصفقد ؾفق  يامعؾفؼ بػفامم احلًفوب، ؾفنذا 

 ادؼصقد ؽر  و مؼقم بف افؼـي ؾؽقػ يامؿ مطٌقؼف؟

ىلن ظذ افؼـي تن مػامم حًوبًو  ًامؼاًل فؽؾ ظؿؾقي  شفورـي  ـفذ : اجلواا طذ االس فبار

تن مًجؾ ؾقف مجقع افؼققد افامل مسمى ظفذ و ،بدهفو ىلػ حغ مصػقي ادشورـي وىلؿػول حًوبوهتو

ادشورـي شقا   و يدؾع كؼفدًا بوفػعفؾ  فـ افطفرل افرفوين و فو يؼفقم افطفرل األول بدؾعفف ظفـ 

 .حصامف كؼدًا تيضو تو بطريؼي  عودفي
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وبفغ صفقغي ( 025)حقل االخامالل بغ ظـقان ؿفرار اهلقئفي بفرؿؿ : االس فبار اـثاين( 2)

 .بقـ  كص افؼرار يامعؾؼ بٌقع ادرابحي(  ؾحؼ ظؼد بقع  شورـي)ق ن افعـقان هىلحقٌ  ،افؼرار

بعد مل ؾ اهلقئي ا االشامػًور ؿررت ففزوم معفديؾ ظـفقان افؼفرار : اجلواا طذ االس فبار

ألن ادقوقع هفق بقفع ادرابحفي  7( ؾحؼ ظؼد بقع  رابحي)بحقٌ يصٌم بعد افامعديؾ ( 025)

 .قاً ا افعـقان ـون شف(  شورـي)وووع ـؾؿي 

ادامعؾفؼ بؼفا  شفقورات ( 014)حقل ؿفرار اهلقئفي افؼفظقي رؿفؿ  :االس فبار اـثاـث( 3)

 .وملجرهو  ؿ بقعفو

حقل را  ضوهرة  ـ ضفرل و فـ  فؿ بقعففو ففـػس ( 10)ورد ا ؿرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

افطرل تو فطرل آخر، بحقٌ يؼقم افطفرل ادًفاملجر بامؿؾؽفف هلفذا األصفؾ بعفد اكامففو  ؾفسة 

ىلذا ـوكً افؼـي شامؿؾؽ افعغ  ؾؽًو رظقًو مو ًو  فؿ ممجرهفو ؾفنن اهلقئفي ال ) :فاملجر  و كصفا

ول ظـففو بؼفط تال مٌقفع افؼفـي افعفغ ادفمجرة ىلػ  فـ ممرى  وكعًو رظقًو  فـ ادعو ؾفي ادًف

اصسهتو  ـف بطريؼ  ٌور تو ؽر  ٌور، حقٌ ىلن ذفؽ يؿؽـ تن يامخذ وشقؾي  ًامقرة فؼرض 

 (.ربقي

 : و كصف( 014)ـ  ورد ا ؿرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

 و دا ً افؼـي شامشسي شقورات بعؼد صحقم وشامؼقم باملجرهو بعؼقد ىلجيفور حؼقؼقفي )

وفقًً ىلجورة شقيؾقي ؾؼط، بحقٌ شؾؽ رـفي افراجحفل افًفقورات شؾؽفًو ـفو اًل ومامحؿفؾ 

ور  امؼؾٌي حًى شعر افًقق، ؾفنن افصقوكي األشوشقي فؾًقورات، ومامحؿؾ ُموضرة بقعفو بلشع

 .اهلقئي ال مرى بلشًو  ـ دخقل افؼـي ا هذه افعؿؾقي

ظذ تكف يـٌغل فؾؼـي ؿٌؾ افدخقل ا هذه افعؿؾقي ظرض ظؼقدهو افامل حتؽؿفو ظذ اهلقئي 

 (.افؼظقي إلجوزهتو
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 اصفامؿؾ ظفذ رط ظفدم بقفع افعفغ( 10)ـ  هق  ٌغ تظاله ؾنن افؼفرار : واالشامػًور هق

ادمجرة ىلػ  ـ اصسهتو افؼفـي  ـفف بطريفؼ  ٌفور تو ؽفر  ٌفور، ىلال تن هفذا افؼفط مل يفرد 

يـطٌؼ ظذ افعؿؾقي ( 10)ومل يامٌغ  و ىلذا ـون هذا افؼط افقراد ا افؼرار ( 014)بوفؼرار رؿؿ 

 تم ال؟( 014)افامل وردت ا افؼرار 

 :الشامػًور ؿررت  و يعبعد مل ؾ اهلقئي ا ا :اجلواا طذ االس فبار اـثاـث

ىلن رط ظدم جقاز بقع افعغ ادمجرة ىلػ  ـ اصفسهتو افؼفـي  ـفف بطريفؼ  ٌفور تو ؽفر 

ادامعؾؼ بؼفا  شفقورات  فـ ظؿقفؾ  فؿ ( 014) ؾحقظ تيضًو ا افؼرار ( 10) ٌور ا افؼرار 

، ىلذ ال ؾفرق ىلجيورهو ظؾقف  ؿ بقعفو ظؾقف7 ألن ذفؽ يؿؽـ تن يؽفقن ذريعفي فؾؿرابفوة ا احلفوفغ

 .بغ تن يؽقن حمؾ افٌقع وافؼا  بغ افطرؾغ ضوهرة تو شقورة

رظًو تن مٌقع رـي  -تيضًو  -هذا ومضقػ اهلقئي افؼظقي ا جقاهبو ظـ ذفؽ تكف ال جيقز 

أل فو ا  ،افراجحل مؾؽ األصقل ىلػ رـي موبعفي وممؾقـفي فؾؿًفاملجر  فـ رـفي افراجحفل

افؼـي افروكقي افاموبعي فؾؿًاملجر مامؿامع بشخصقي اظامٌوريفي  حؽؿ افشخص افقاحد، وفق ـوكً

 . ًامؼؾي

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/6/1417 :التاريخ                                       ( 239)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٝػ١ تعٗد ٜتعٗد فٝ٘ ايعٌُٝ : املٛضٛع

 عٓد غسا٥٘ غٝهات ضٝاذ١ٝ َٔ ايػسن١
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ صقغي معفد يامعفد ؾقف 

فؼـي ظـد راهف فشقؽوت شقوحقي وظدم مقؿقعف ظفذ ـفؾ صفقؽ افامقؿقفع األول ت فوم ظؿقؾ ا

 قطػ رـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر بلكف ال يطوفى رـي افراجحل بامعقيضفف ظـففو ا 

 .حوفي هؿامفو  ـف تو وقوظفو

 .وبعد دراشي اهلقئي فؾصقغي ادؼسحي تجوزهتو بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 . افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ8/8/1417 :التاريخ                                         ( 240)قرار اهليئة رقه               
 

 (611ٚ 71)اضتفطاز ذٍٛ قسازٟ اهل١٦ٝ زقِ : املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ االشامػًورات افقاردة 

 (:100و 40) ـ افؼـي حقل ؿراري اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

 :االس فبار األول

وؾي مؽوفقػففف ىلػ ؿقؿففي افٌضففوظي  رؾففف  رففؾ بففوؿل  ففو  ففدى ىل ؽوكقففي  عوجلففي افامففل غ بنوفف

 .ادكوؾوت األخرى حًى ادودة افرابعي  ـ ظؼد ادشورـي

وبامل ؾ اهلقئي مل مر  وكعًو  ـ حتؿقؾ افامل غ ظذ ؿقؿي افٌضوظي حمؾ ادشورـي ومدؾعفو رـفي 

قفي فؽففؾ افراجحفل وبعفد  عرؾفي افًففعر افـففوهل فؾٌضفوظي حمفؾ ادشففورـي حتديفد افـًفٌي افـفوه

 .ريؽ

 :االس فبار اـثاين

ا حوففي افقظفد –ا بعض حوالت ظؼقد ادرابحي يػقض افعؿقفؾ اآل فر بوفؼفا  افؼفـي 

بلن جصؿ  ـ حًوبف ؿقؿي افدؾعي ادؼد في ىلذا ـفون االظفام د بغفرض مـػقفذ ادرابحفي  -بوفؼا 

بوفؼفا  معففدًا فم ر بوفؼا   امضؿـًو دؾعفي  ؼد في وا حفوالت تخفرى يؼفدم افعؿقفؾ اآل فر 

فو ىلػ حفغ بامحؿؾ ُموضر ظدم صحـ افٌضوظي تو تيفي ُمفوضر مامعفرض هلفو افٌضفوظي بعفد صفحـ

 -ا االظففام دات افداخؾقففي-تو ىلػ  ًففامقدظف  -ا االظففام دات اخلورجقففي-وصففقهلو ىلػ ادقـففو  

وبوفامويل يطؾى  ـ افؼـي تال مم ـ ظذ افٌضوظي  قوفقع ادرابحفي، وؿفد يؽفقن ؽروفف  فـ 
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ؾفؾ جيقز فؾؼـي تن جصؿ افدؾعي ادؼد ي  ـ حًوب افعؿقؾ . ؽ ظدم زيودة افامؽؾػي ظؾقفذف

 ؟ن مؼٌؾ  ـف افامعفد بـو  ظذ ضؾٌفبـو  ظذ  قاؾؼامف تو ت

ال جيقز فؾؼـي ا ظؼد ادرابحي تن مطؾى  ـ افعؿقؾ اآل ر بوفؼا  دؾع افدؾعفي : اجلقاب

ن افؼفـي هفل ادشفسيي ىلفٌقفع  فـ افعؿقفؾ حقفٌ ادؼد ي ادطؾقبي فؼا  افٌضوظي حمفؾ وظفد ا

ألن  7حامك وفق ضؾفى افعؿقفؾ  فـ افؼفـي تن جصفؿ هفذا ادٌؾفغ  فـ حًفوبف ،وفقس افعؿقؾ

 .افعؿقؾ ال يزال ضوفٌو فؾؼا  ؽر  ؾزم بوفؼا   ـ افؼـي

ـ  تكف ال جيقز فؾؼفـي تن مؼٌفؾ معففدًا  فـ افعؿقفؾ بامحؿفؾ ُمفوضر افٌضفوظي افامفل ضؾفى 

ؾؾففو تن  .وافغفـؿ بفوفغرم ،ألن ادخوضر هل جز   ـ مٌعي ظؼد را  افؼـي فؾٌضوظي 7را هو

مربم  ـ افعؿؾقي ىلذا حتؿؾً ُموضرهو ت و ىلذا حتؿؾففو افعؿقفؾ ضوففى افؼفا  ظفـ افؼفـي ؾفنن 

 .افعؼد يامحقل ىلػ ظؼد صقري يمول ىلػ صقرة  ـ صقر افربو

 .وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد 

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ8/8/1417 :التاريخ                                         ( 241)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ عكد اإلجياز َع ايٛعد بايبٝع: املٛضٛع
 

 :حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

افؼـي افذي مطؾى ؾقف معديؾ ادودمغ افروكقي وافرابعي  ـ ظؼد اإلجيور  ع افقظد بوفٌقع ادجوز 

 .(012)ورؿؿ  (101)وادعدل بؼرار و رؿؿ ( 110) ـ اهلقئي بؼرارهو رؿؿ 

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا افامعديالت ادطؾقبي مقصؾً دو يع

 :تعديل ادادة اـثاىوة ـ صبح ؿام يظ: أوال  

صففرا مٌفدت  فـ .... .يمجر افطرل األول فؾطرل افروين افعؼور ادذـقر تظفاله وذففؽ دفدة

 ./   /موريا مقؿقع افعؼد ومـامفل ا 

 :تعديل ادادة رابعا ـ صبح ؿام يظ: ثاىوا

يؼر افطرل افروين بلكف ؿفد ظفويـ افعفغ ادفمجرة ادعويـفي افامو في افـوؾقفي فؾجفوففي وؿفد ؿٌؾففو 

ويؼفر ...... .بحوفامفو افامل هل ظؾقفو ـ  يؼر ت و صوحلي شو و فؾغرض ادًاملجرة  ـ تجؾف وهق

 افطرل افروين ـذفؽ بلكف ؿد مًؾؿ افعغ ادمجرة ؾعؾقًو وصورت افعفغ ادفمجرة حتفً يفده وا

 .حقوزمف افؽو ؾي اظامٌورًا  ـ مورخيف

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ8/8/1417 :التاريخ                                         ( 243)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٓدٚم ايساجرٞ : املٛضٛع

 يالضتجُاز يف األضِٗ املصس١ٜ
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ 

 .افؼـي فصـدوق افراجحل فالشامر ر ا األشفؿ ادكيي

وبعد اشامعراض اهلقئي المػوؿقي افصـدوق ادٌعق ي  ـ افؼـي تؿرهتو بوفصقغي ادراؾؼفي  

 .هلذا افؼرار بعد ىلدخول بعض افامعديالت ظؾقفو

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ8/8/1417 :التاريخ                                         ( 244)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٓدٚم ايساجرٞ يًتأجري املتٓٛع: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ  ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر

 .افؼـي فصـدوق افراجحل فؾاملجر ادامـقع

وبعد اشامعراض اهلقئي المػوؿقي افصـدوق ادٌعق ي  ـ افؼـي تؿرهتو بوفصفقغي ادراؾؼفي هلفذا 

 .افؼرار بعد ىلدخول بعض افامعديالت ظؾقفو

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بً عكيل :ٛقعٕٛامل
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 هـ13/11/1417 :التاريخ                                     ( 246)قرار اهليئة رقه          
 

 ايدخٍٛ َع دلُٛع١ بٓٛى إضال١َٝ : املٛضٛع

 يتٌُٜٛ جص٤ َٔ َػسٚع
 

 :آفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد و

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ  و ظروف  دير  رـفز 

افٌحقث  ـ تن رـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر معامفزم اففدخقل  فع اؿقظفي  فـ افٌـفقك 

اإلشال قي ا افؼقوم بامؿقيؾ ىلشال ل  ـ خالل ظؼد االشامصـوع ألجزا   ًفامؼؾي  فـ  ؼفوع 

يؼفوم ا اجلفز  افغفريب  فـ ادؿؾؽفي افعربقفي افًفعقديي وؿفد .... .ؿ فؾٌسوـق ويفوت  فرالً وخ

 :مقصؾً رـي افراجحل ىلػ افامصقر افامويل فامـػقذ هذه افعؿؾقي

مامػؼ رـي افراجحل  ع رؾؼوهففو  فـ افٌـفقك اإلشفال قي ـراهفدة هلفذه افعؿؾقفي ظفذ ( 1) 

ويشفسك ا هفذا ( رـفي)صفـدوق  شفسك حصي ـؾ بـؽ ا هذه افعؿؾقي  ـ خفالل ىلكشفو  

افصـدوق اجلفي ادوفؽي فؽؾ ادؼوع بـًٌي حمددة فـػسض ت فو ةًفي وظؼفون ا ادوهفي  فـ 

 .مؽؾػي ادؼوع تو ادشوريع ادًامؼؾي ادز ع ىلكشوؤهو

 .يؼقم افؼـو  ا افصـدوق بامقؾر حصصفؿ افـؼديي افالز ي إلكشو  هذه ادشوريع( 0)

ؿد افؼـو  ا افصفـدوق ظفذ اففدخقل ا ظؼفد فصفـع هفذا تو هفذه األجفزا  يامؿ معو( 0)

 .ادطؾقب مصـقعفو

فبرال ظذ مـػقذ األجزا  ( ادًامصـع فؽؾ ادؼوع)يامؿ مقـقؾ افؼـو  فؼيؽفؿ ( 1)

ادًامؼؾي ادز ع ىلكشوؤهو ظذ تن يؼقم ريؽفؿ ادذـقر هبفذه ادًفئقفقي حًفى األشفس افػـقفي 

 .و ومـػقذ ادؼوع بحقٌ فق معدى تو ؾرط يامحؿؾ  ًئقفقي معديف تو مػريطفافالزم امٌوظف
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مقؿع ادجؿقظي تو  ـ يؿرؾفو ظؼد اشامصـوع  ع افؼفـوت ادامخصصفي ا مـػقفذ هفذه ( 2)

 .ادشوريع

يًامغرق مصـقع ومرـقى هذا اجلز  ادًفامؼؾ تو األجفزا  ادًفامؼؾي  فدة ؿفدرهو شفـامون ( 3)

امؽوفقػ ادوديي فبكشو  ـو ؾفي بـفويفي ادفدة ادامػفؼ ظؾقففو ويفامؿ جتريفى مؼريٌو يامؿ خالهلو دؾع اف

 .ادؼوع وىلصدار صفودة افصالحقي افـفوهقي واالشامالم افـفوهل

بعد افامجريى افامشغقع افـوجم هلذه ادعدات تو ادشوريع ادامػفؼ ظفذ اشامصفـوظفو يفامؿ ( 4)

 ففـ %( 42)دوق افففذيـ يؿؾؽففقن مقؿقففع ظؼففد ىلجيففور  ـامفففل بوفامؿؾقففؽ بففغ افؼففـو  ا افصففـ

يفامؿ ا هفذا افعؼفد  ،ادؼوع وبغ ريؽففؿ ادًامصفـع فؽفؾ ادؼفوع افضفخؿ افٌسوـفق وي

مؼريًٌو ظذ ريؽفؿ ويـص ا هذا افعؼد ظفذ تن  فدة %( 42)ملجر حصص افؼـو  افٌوفغي 

حدة شامي اإلجيور هل ظؼة شـقات  ؼًؿي ىلػ وحدات ز ـقي يـص ظؾقفو ا افعؼد،  دة ـؾ و

تصفر مدؾع تجرهتو ا بدايامفو، ؾامدؾع تجرة األصففر افًفامي األوػ ظـفد مقؿقفع افعؼفد،  فؿ يعفود 

 .افـظر ا األجرة ـؾ شامي تصفر تخرى وؾؼًو ألجر ادرؾ ومؼؾٌومف

يـص ا ظؼد اإلجيور ظذ تن افؼـو  يؼد قن وظدًا فؼيؽفؿ ادًاملجر بٌقعف حصامفؿ ( 5)

واشامقػو  روضف بؿٌؾغ  عفغ وبعؼفد جديفد بعفد ( ظؼ شـقات)ور ظـد اكامفو   دة ظؼد اإلجي

 .اكامفو  ظؼد اإلجيور

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ومداوهلو ؾق  ذـر مقصؾً دو يع

. ال مرى اهلقئي  وكعًو رظقًو  ـ دخقل رـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ا هذه افعؿؾقي

ي افؼظقي بوفعؼقد احلوـؿي هلذه افعؿؾقي وا حوفي ظزم افؼـي ظذ ذفؽ ظؾقفو مزويد اهلقئ

 .إلجوزهتو  ـ اهلقئي ؿٌؾ مطٌقؼفو فؾاملـد  ـ شال امفو  ـ افـوحقي افؼظقي

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 .، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/11/1417 :التاريخ                                     ( 247)قرار اهليئة رقه          
 

 إْػا٤ صٓدٚم خاص بني ايػسن١ ٚغسنا٥ٗا : املٛضٛع

 يػسا٤ غسنات َتعجس٠ ٚطسٜك١ عٌُ ايصٓدٚم
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

كؾقي فالشامر ر ظذ  و ورد ىلفقفو  ـ  دير ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل اد

 : رـز افٌحقث ظـ صقغي جديدة مز ع افؼـي ا افدخقل ؾقفو ومامؾخص ؾق  يع

شؾففؽ رـففي ( رـففي)مرؽففى رـففي افراجحففل ادكففؾقي ا ىلكشففو  صففـدوق خففوص ( 1)

هفذا افراجحل جز ًا  ـفو، ويؿؾؽ ظؿالؤهو اجلز  األـز، ومؼقم رـي افراجحفل ظفذ ىلدارة 

، (صفـدوق افراجحفل فالشفامر ر اخلفوص)افصـدوق افذي يطؾؼ اشً  خوصو ظؾقفف ؿفد يؽفقن 

وذفؽ فؾدخقل ا ظؿؾقوت جديدة هتدل  ـففو ىلػ مـقيفع ضفرق اشفامر راهتو وزيفودة تربوحففو، 

و ـ ذفؽ دراشي بعض افؼـوت افامل معؿؾ ا اوالت ال مامعورض  فع افؼفيعي اإلشفال قي 

عررة بًفٌى شفق  ىلدارهتفو، تو بًفٌى ديفقن مراـؿفً ظؾقففو ؾلوفعػً وفؽـفو  ام( ـودصوكع)

ؿدرهتو ظذ را  ادفقاد األوفقفي افالز في إلكاموجففو، تو بًفٌٌف   عفو، وحقفٌ تن تـفز  شفؽؾي 

مقاجف هذه افؼـوت ا افغوفى هل افديقن افامل معقؼفو ومؽٌؾفو ظفـ افـؿفق واإلكامفوج بشفؽؾ 

ـؿدير فؾصـدوق مـقي افامعوؿفد  فع خفزا  ا افول اؿامصودي شؾقؿ، فذا ؾنن رـي افراجحل 

اخامقور ومؼقيؿ  رؾ هذه افؼـوت بحقٌ جامور افؼـوت افامفل يم فؾ كجوحففو بوشامصفالحفو 

بحقٌ مؽقن  ـامجوهتو  طؾقبي، وتشعورهو  ـوؾًي  ؼٌقفي، وهلو شقق مطؾى  ـامجوهتفو وفؽـففو 

 .فامل حتاموجفو ديـي فٌـؽ ا افغوفى، تو دزود هلو بودـامجوت األوفقي ا
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مؼقم رـيافراجحل ـؿديرة فؾصـدوق  ع هذه افؼـي ظذ ـقػقفي ىلصفالح هقؽؾففو ( 0)

 .ادويل واإلداري ىلن ـوكً حتاموج ىلػ ذفؽ

وىلن افطريؼي افامل شامامػووض هبو رـي افراجحل  ع هذه افؼـي حلفؾ  شفؽؾي  فديقكقامفو 

 :مامؾخص ا اآليت

ي شامٌحٌ رـي افراجحل  ع داهفـ هفذه افؼفـي بعد افامػوهؿ ادٌدهل  ع افؼـي ادديـ -ت

دعرؾي  و يؿؽـ تن يًؼط  ـ ديـف ؾق  فق شدد فف ديـف، وفـػرض تن ديـ افؼـي ظؼة  اليغ 

 .دوالر وافداهـ ؿٌؾ تن يًدد فف ةًي  اليغ ويًؼط افديـ ـؾف ظـ افؼـي

كامفوج افؼفـي، وففق ؾنن ـون فدى افؼـي  ـ افًققفي  و يؾٌفل را  ادفقاد األوفقفي إل -ب

تكػؼامف ظذ اإلكاموج بؼل ديـفو  ساـً ،  فددة  ـ افٌـؽ بنظالن ىلؾالشفو، يدخؾ افصـدوق  فع 

افؼـي ا امػوق يـص ظذ تن افصـدوق شقؼقم بامؿقيؾ افؼـي بحوجامفو  ـ ادقاد األوفقي ؾق  

قاد األوفقفي إلكاموجففو ا فق شددت ديـفو فداهـفو ممو هق امقؾر فد و ا خزاهـفو ممو مشسي بف ادف

افعفودة، بؼفط تن جتؾفى افؼفـي  ففـ داهـففو ُموفصفي ممـفد صففطى اففديـ بشفؽؾ  فوهل  ففـ 

شجالت داهـفو وبوفامويل صفطٌف  فـ شفجالت و قزاكقفي افؼفـي ادديـفي، وا حوففي حتؼفؼ هفذا 

 افؼط مؼقم رـي افراجحل بوفامعو ؾ  فع هفذه افؼفـي بٌقعففو  فقاد توفقفي ىلػ تجفؾ بوفًفعر

افذي يامػؼون ظؾقف، ـ  مؼقم رـي افراجحل بلخذ افض كوت افالز ي  ـ افؼـي شقا  بفرهـ 

تشفؿفو فدى رـي افراجحل تو جؾى و ن بـؽل تو ؽر ذفؽ ممو مطؾٌف رـي افراجحل ممو 

 .هق جوهز رظوً 

ويؿؽـ فؾصـدوق تن يشسي تشف   ـ تشفؿ افؼـي بًعر  عغ  ع رط اخلقفور فؾصفـدوق 

األشفؿ خالل  دة  عقـي بحقٌ فق حتًـً تشعور تشفؿ افؼـي ت ه افراجحل افٌقع بشؽؾ  برد

 . وهل وىلن مل مامحًـ األشعور ت ه افراجحل خقوره ورد األشفؿ فؾؼـي
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ؾنن مل يؽـ فدى افؼـي ادديـي شققفي يؿؽـ تن مًدد هبو ديـفو فداهـفو ؾنن افصفـدوق  -ج

ظذ تكف ىلن تؾؾم صـدوق افراجحل بشطى ديفـ افؼفـي يدخؾ  ع افؼـي بعؼد جعوفي يـص 

وجؾقصفو  ـف، ؾن و شامؿـحف ظددًا  عؾق ًو  ـ اشفؿفو يشؽؾ كًٌي  ـ تشفؿ افؼفـي، وبعفد 

مقؿقع ظؼد اجلعوفي يؼقم صـدوق افراجحفل بوفامػفووض  فع اجلففي افداهـفي فؾؼفـي ويامقصفؾ 

 غو   عفو ىلػ امػوق يدؾع ؾقف صـدوق افراجحل افديـ ويامؿ ىلف

وصطى افديـ ظـ افؼـي، ؾنذا ؿوم بذفؽ اشامحؼ  و جعؾ فف  ـ تشفؿ  ؼوبفؾ  فو صفـع، 

وبعد ذفؽ مؼقم رـي افراجحل بضا افامؿقيؾ افالزم فبكامفوج  فـ خفالل ظؼفد تو تـرفر  فـ 

 .افعؼقد افؼظقي ىلن مراى هق وافؼـي ظذ ذفؽ

خدا ف   ـ ؿٌؾ افصـدوق ؾـرجق افامؽرم بدراشي هومغ افطريؼامغ واإلؾودة ظـ جقاز اشام

 .مـػقذًا الشامر رامف

وبعد مل ؾ اهلقئي ا افصقغي ادذـقرة مل مفرى اهلقئفي  وكعفًو رظقفًو  فـ معو فؾ افؼفـي هبفذه 

افطريؼي، وىلذا ظز ً افؼـي ظذ افدخقل ؾقففو ؾعؾقفًو ؾعؾقففو ظفرض و فوهؼ تول ظؿؾقفي ظفذ 

 .ظقي ؿٌؾ مطٌقؼفواهلقئي افؼظقي فؾاملـد  ـ شال امفو  ـ افـوحقي افؼ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 

 .، مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/11/1417 :التاريخ                                     ( 248)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٝػ١ اتفاق١ٝ إحلاق١ٝ يعكد االضتصٓاع : عاملٛضٛ

 (ت)ٚصٝػ١ اتفاق١ٝ إحلاق١ٝ يعكد املكاٚي١ َع غسن١ ( ٟ)َع غسن١ 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ صقغي امػوؿقفي ىلحلوؿقفي 

وصقغي امػوؿقي ىلحلوؿقفي فعؼفد ادؼووففي  فـ افٌفوضـ  فع ( ي)ؼد االشامصـوع ادقؿع  ع رـي فع

 (.154)افذي شٌؼ تن تجوزمف اهلقئي افؼظقي بؼرارهو رؿؿ ( ت)رـي 

 .وبعد مو ؾ اهلقئي فؾصقغامغ ادذـقرمغ تجوزهت  بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ

 

 .، مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/11/1417 :التاريخ                                      (249)قرار اهليئة رقه          
 

 عكد َباٜع١ غٗادات َطتركات املصازعني: املٛضٛع

 

 :ده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وح

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

ادامضؿـي ( 0)صفودات  ًامحؼوت ادزارظغ ادامضؿـ ؾؼرة (  ٌويعي)برؾؼف صقرة  ـ ظؼد 

ؿقؿفي افشففودات ) ٌؾغفو وؿفدره ( ادشفسي)رل افرفوين  ـ افطف( افٌوهع)اشامالم افطرل األول 

ريففول ظففـ ـففؾ ريففول ا افشفففودة افقاحففدة بؿقجففى صففقؽ  صففدق )....( بًففعر ( افزراظقففي

 (.مقؿقع افٌوهع)كؼدا ... .ؾرع... . ًحقب ظذ  بـؽ... .رؿؿ

حوهز افشفودة افصودرة  ـ وزارة )وحقٌ تن ظؼد ادٌويعي يامقجى وجقد ضرؾغ مهو افٌوهع 

وتن تشففٌوب افٌقففع بففغ افطففرؾغ افامففل يففامؿ . .(ضوفففى را  هففذه افشفففودة)وادشففسي ( دوفقففيا

 :االمػوق ظؾقفو بقـف  خورج حدود افؼـي مـحك ا اآليت

تؿفؾ تو شو فؾ تو تـفز  فـ ؿقؿفي  يوجقد معفو الت شفوبؼي بفغ افٌفوهع وادشفسي بؼقؿف  -1

 .افشفودة افصودرة  ـ افقزارة

تؿففؾ تو شو فؾ تو تـففز  فـ ؿقؿففي  يبفغ افٌففوهع وادشفسي بؼقؿف كشفق  معفو الت الحؼففي  -0

 .افشفودة افصودرة  ـ افقزارة

وجقد ديـ ظذ افٌوهع فؾؿشسي بؼقؿ تؿؾ تو شو ؾ تو تـز  ـ ؿقؿي افشففودة افصفودرة   -0

 . ـ افقزارة
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رؽٌي ادؼي ا افربم  ـ افشففودة بؼفاهفو بؿٌؾفغ تؿفؾ  فـ ؿقؿامففو افصفودرة هبفو  فـ   -1

 .رة واالكامظور حامك حؾقل موريا االشامحؼوق ورصل افؼقؿي ادذـقرة بوفشفودةافقزا

 :ودو ـوكً افؼـي مز ع مؼديؿ هذه اخلد ي  ؼوبؾ افضقابط اآلمقي

 .ظدم افدخقل ـؿشسي هلذا افـقع  ـ افشفودات بصػي  وهقي -1

مـحك  فؿي افؼـي ظذ  ًوظدة ظؿالهفو ا كؼؾ  ؾؽقي هذه افشففودات هلفؿ شفقا   -0

ـون ظؿقؾفو بوهعًو تم  شسيًو ظذ تن مؼقد بًفجالهتو ؿقؿفي افشففودة افصفودرة  فـ وزارة ادوفقفي، 

وفؼـي ( ريول 122)وذفؽ  ؼوبؾ رشقم خد ي فؾؼـي افًعقديي فامًجقؾ األشفؿ  ؼدارهو 

 .فذا كل ؾ  دكو بوفؼرار افؼظل حامك يامًـك فـو ىلـ ل افالزم(. ريول 022)افراجحل 

 :قئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يعوبعد مل ؾ اهل

ال مرى اهلقئي  وكعًو رظقًو  ـ مق قؼ افؼـي هلذه افشفودات ىلذا ـون افامق قؼ هلو ظفذ شفٌقؾ 

افد ٍ هلفذه افشففودات تو ظفذ شفٌقؾ مؼًفقؿفو تو ظفذ شفٌقؾ افامـفوزل بن ٌومفوت  ق ؼفي ففدى 

امـوٍزل وادامـوَزل فف ىلذا ـون  ـ ؽر افؼـي مضؿ صقرهو  ع و وهؼ افامـوزل بقجقد معو ؾ بغ اد

 .تؿورب ادامـوِزل

ت و مق قؼ هذه افشفودات ظذ شٌقؾ افٌقع ؾال مرى اهلقئي افؼظقي جفقازه7 فعفدم مصفقر تن 

يؼقم تحد بٌقع هذه افشفودات بـػس ؿقؿامفو7 وألن  رؾ هذا هق  ـ جـس افربو ىلذا بقعً بلؿؾ 

 . ـ ؿقؿامفو تو بلـرر

 .وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ هذا وبوهلل افامقؾقؼ 

 

 .، مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/11/1417 :التاريخ                                     ( 250)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٝػ١ اتفاق١ٝ االغرتاى : املٛضٛع

 ذلافظ ايساجرٞ االضتجُاز١ٜ يف
 

 وبعد ،احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف

ؾؼففد اضؾعففً اهلقئففي افؼففظقي فؼففـي افراجحففل ادكففؾقي فالشففامر ر ظففذ صففقغي امػوؿقففي 

 .االصساك ا حموؾظ افراجحل االشامر ريي افامل مز ع افؼـي مـػقذهو

ادذـقرة تدخؾً ظؾقفو بعفض افامعفديالت وتجوزهتفو بوفصفقغي  وبعد مل ؾ اهلقئي ا افصقغي

 .ادراؾؼي هلذا اخلطوب

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ15/11/1417 :التاريخ                                      ( 251)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ ايػسٚط ايعا١َ خلطابات ايطُإ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ صقغي افؼوط افعو ي 

 . نخلطوبوت افض

وبعد مل ؾ اهلقئي ا افصقغي ادذـقرة تدخؾً ظؾقفو بعفض افامعفديالت وتجوزهتفو بوفصفقغي 

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد اجلييدلعبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/11/1417 :التاريخ                                      (252)قرار اهليئة رقه          
 

 إضكاط دٜٕٛ ايػسن١ املرتتب١ ع٢ً بعض عُال٥ٗا: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 ر ظذ  فو ظروفف  فدير ظفوم ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر

افؼـي  ـ وجقد ديقن ظذ بعفض ظؿفال  افؼفـي يامعفذر ظؾفقفؿ شفدادهو فعفدة اظامٌفورات، 

 : ـفو

 .وؾوة ادديـ واكامؼول افديـ ىلػ افقر ي وظدم شؽـفؿ  ـ افًداد 

 .ىلظًور ادديـ وظدم شؽـف  ـ افًداد ا األجؾ ادًامحؼ 

ؾ هفمال  افعؿفال  وافعػفق ظفـفؿ، ومفرك ومرؽى افؼـي ا ىلشؼوط هفذه اففديقن ظفـ  رف

 طوفٌامفؿ، ؾفؾ ظذ ىلدارة افؼـي حرج رظل ا ذفؽ، خصقصًو تن افؼفـي رـفي  ًفومهي 

 .ظو ي، ظؾً  بلن افؼـوت ادكؾقي وافٌـقك مؼقم بػعؾ ذفؽ

 :وبامداول اهلقئي افؼظقي ا هذا األ ر مقصؾً دو يع

ؿعقي افعؿق قي يشؿؾ افؼقوم بجؿقع افامكؾوت ىلن افامػقيض ادؿـقح إلدارة افؼـي  ـ اجل

افامل مضؿـ دالك افؼـي وت قاهلو وتظ هلو افـجوح وافػالح ا اففدكقو واآلخفرة، وال صفؽ تن 

رـي بحجؿ رـي افراجحفل ادكؾقفي فالشامرؿفور شامامعرض حلفوالت  رفؾ افامفل ذـفرت ا 

 ح ظـ بعض ادديـغ، ؾنن مكؾفو افًمال، وظـد و حتامًى ىلدارة افؼـي ظـد اهلل افعػق وافً

 .يدخؾ ؾق  حٌ افؼع ظؾقف ورمى ظؾقف األجر وادرقبي وافذـر احلًـ ا افدكقو واآلخرة

﴿ :ؿففول اهلل معففوػ                

    ﴾ [052: افٌؼرة]. 
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من ىّفس طن مبالم ؿرباة ): ؿول وروى اإل وم  ًؾؿ وؽره ظـ تيب هريرة تن افـٌل 

ا، ىّفس اهلل طنه ؿربة من ؿرا يوم اـقوامة، ومن يرس طذ مبلم يرس اهلل طلوه يف ومن ؿرا اـدى

اـدىوا واآلخرة، ومن سرت طاذ مبالم يف اـادىوا سارت اهلل طلواه يف اـادىوا واآلخارة واهلل يف طاون 

 (.عبد ما ؿان اـعبد يف طون أخوهاـ

ضؾى ؽري  فف ؾامفقارى ظـفف  فؿ  بو ؿامودة توروى اإل وم  ًؾؿ ظـ ظٌداهلل بـ ؿامودة تن 

 .آهلل: آهلل؟ ؾؼول: ؿول. ىلين  عن: وجده ؾؼول

مان هه أن ينيواه اهلل مان ؿارا ياوم اـقواماة : )يؼقل ؾنين شؿعً رشقل اهلل : ؿول

 (.ؽلونّفس طن مبلم أو يضع طنه

مان : )ؿفول رشفقل اهلل : ظـ تيب هريفرة ؿفول -وصححف افٌقفؼل-وتخرج افس ذي 

 .(أىظر معرسا أو وضع ـه أضله اهلل يوم اـقوامة حتت ضل طرشه يوم ال ضل إال ضله

وال صؽ تن افؼـي ـلـز  كل ىلشال ل خوص ا افعومل، ظؾقف  ًئقفقي ـٌرة مامؿرؾ ا 

الت ادوفقي وؾعؾففو، عو ي، ومعوفقؿ اإلشالم اخلوصي بودعو مطٌقؼ معوفقؿ اإلشالم ومقجقفومف اف

شًٌٌو فؾزـي ا ت قاهلو وتظ هلو وت رهو ا ادجامؿع ادًؾؿ افذي مـشفط  -بنذن اهلل-هذا شقؽقن 

 .ؾقف

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 مصطفى الزرقاء، عبداهلل الزايد، محد، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ

 .اجلييدل
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 هـ22/1/1418: التاريخ                                        253قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ غسٚط ٚأذهاّ إصداز بطاق١ ايساجرٞ: املٛضٛع

  641ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :و حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـ

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

افؼـي ادرؾؼ بفف ضؾفى اصفساك ا بطوؿفي افراجحفل ؾقفزا وبطوؿفي  وشفس ـفورد وبعفد ؿرا مفف 

 .تجوزمف اهلقئي بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار بعد ىلدخول بعض افامعديالت ظؾقف

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ22/1/1418: التاريخ(                                        254)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ تعدٌٜ يُٓٛذد طًب : املٛضٛع

 اق١ صساف ايساجرٞ ايدٚي١ٝبط

  116ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي 

عراوفف  فـ ؿٌفؾ اهلقئفي  ـ معديؾ فـؿقذج ضؾى بطوؿي رصال افراجحل افدوفقفي، و بعفد اشام

 .تجوزمف بعد ىلجرا  بعض افامعديالت بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ22/1/1418: التاريخ                                       ( 255)قرار اهليئة رقه      
 

 عدّ جٛاش شٜاد٠ ايسضّٛ : املٛضٛع

 "فٝصا ايساجرٞ"ع٢ً ايطرب ايٓكدٟ ببطاق١ 

  644ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

شفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فال

 . ـ ضؾى زيودة افرشقم افامل حتصؾفو  ـ ظؿالهفو  ؼوبؾ افًحى افـؼدي

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ؾق  ورد مقصؾً دو يع

كظرًا ألن تصؾ افؼرار اففذي صفدر  فـ اهلقئفي افؼفظقي فؾًف ح فعؿفال  رـفي افراجحفل 

وفًفحى افـؼفدي ـفون  ٌـقفًو ظفذ ادٌؾفغ دوفقي بي ؾقزا تو بطوؿي رصال افراجحل افحو ع بطوؿ

ادحدد  ـ ؿٌؾ رـي ؾقزا افعودقي و ؼداره مًعي ريوالت مؼريًٌو هق  ؼوبؾ ؾعفع خلد في حمفددة 

بكل افـظر ظـ ادٌؾغ ادًحقب ـرر تم ؿؾ، فذا ال مرى اهلقئي افؼظقي جقاز تن مؼقم افؼـي 

 .بزيودة افرشؿ ادذـقر دو ا ذفؽ  ـ حموذير ظديدة

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/2/1418: التاريخ                                          (256)قرار اهليئة رقه          
 

 ددّ يف ايبٝع بايتكطٝط عدّ جٛاش طًب ايػسا٤ املطت: املٛضٛع

 يف عكد ايتأجري املكسٕٚ بٛعد ايبٝع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي 

وت افٌقع بوفامؼًط ا ظؼد افامفلجر  ـ ت و مؼقم بوشامخدام ضؾى افؼا  ادجوز  ـ اهلقئي فعؿؾق

 .ادؼرون بقظد بوفٌقع، ومًلل ظـ  دى  الهؿي ذفؽ

 :وبامل ؾ اهلقئي افؼظقي ا ذفؽ مقصؾً دو يع

ىلن اإلجورة ؽر افٌقع وىلن ـوكو  ـ ؾصقؾي واحدة هل ادعووووت ادوفقي، بـو  ظؾقفف ال جيفقز 

 .اإلجورة، وال افعؽس ؾقف اشامخدام افـؿقذج اخلوص بوفٌقع تو ضؾى افؼا  ا

وـقن اإلجورة ادـامفقي بفوفٌقع ىلكف  ادؼصفقد هبفو ا احلؼقؼفي  ويامففو هفل افٌقفع ال يـفوا ت ف  

ظؼدان ُمامؾػون، واإلجورة فقًً صقريي، وىلال دو جوز افامؿًؽ هبو ظـد االؿامضو ، فذا ال جيقز 

 .فؾؼـي اشامخدام ضؾى افؼا   ع ظؼد افاملجر ادؼرون بقظد بوفٌقع

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ 

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/2/1418 :التاريخ                                          257قرار اهليئة رقه          
 

  عكٛد املػازن١حتدٜد ْطب١ ايسبح َكدَا يف: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحفل ادكفؾقي فالشفامر ر ظفذ االشامػًفور اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

هففؾ جيففقز تخففذ  قاؾؼففي افعؿقففؾ ظففذ افـًففٌي افامففل شففسبحفو افؼففـي ا ظؼففد  شففورـي ا 

 .ذي شامقؿعف افؼـي  عف، ـ  هق احلول ا ادرابحيٌضوظي افاف

 :وبعد مداول اهلقئي ا ذفؽ مقصؾً دو يع

ال جيقز ؿقوس ادشورـي ظذ ادرابحي ا جقاز حتديد كًٌي افربم  ًٌؼًو ا ظؼد افٌقفع اففذي 

شقل جتريف رـي افراجحل  ع افعؿقؾ، ألن رتس ادول  عؾفقم ا ادرابحفي وهفل  فـ ظؼفقد 

كي، ؾؿـ ادؿؽـ حتديد افربم افذي مريده افؼـي  ـف ظـد و مٌقعف  و اصسمف بطؾٌف، ت فو ا األ و

 –ىلذا ترادت افؼـي بقع حصفامفو ظفذ ريؽففو  -ادشورـي ؾنن ؿقؿي افٌضوظي ا  ويي افؼـي 

 افقفي، ؾؼد هتٌط ؿقؿي افٌضوظي ادشسـي بغ افؼـي وظؿقؾفو ؾال يٌؼك اول فؾربم ظـد ىلرادة

 .افؼـي بقع حصامفو ظذ ريؽفو

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/2/1418 :التاريخ                                         ( 258)قرار اهليئة رقه          
 

 عدّ جٛاش أخر تعٗد َٔ ايعٌُٝ خبصِ املصسٚفات : املٛضٛع

 اييت تسد بعد تٛقٝع عكٛد املػازن١ ٚاملساحب١
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي 

بحي وادشورـي افامل مرد  كوؾوت جصفو بعد مقؿقع افعؼفد  فع ظـ بعض حوالت ظؼقد ادرا

افعؿقؾ ومًامػن افؼـي ظـ جقاز خصؿ هذه ادكوؾوت  ـ حًوب افعؿقفؾ اجلفوري ؾفقر 

ورودهو، وهؾ جيقز فؾؼـي تن ملخذ  ـ افعؿقؾ معفدًا  ـػصاًل ظـد مقؿقع ظؼد افٌقع بودقاؾؼي 

 ظذ خصؿ هذه ادصوريػ ؾقر ورودهو؟

 :ي اهلقئي فالشامػًور مقصؾً دو يعوبدراش

ال يـٌغل تن حتصؾ افؼـي  ـ افعؿقؾ ال ا افعؼد وال خورج افعؼد ظذ معفد بنووؾي أل  

ىلػ  ؿـ افٌضوظي، ألن ذفؽ يمول ىلػ جفوفي افرؿـ، وهذا ال جيقز رظًو، ـ  ال جيقز فؾؼفـي 

 .ؾؿف ورووهتن جصؿ ادصوريػ افزاهدة ظذ افعؼد  ـ حًوب افعؿقؾ دون ظ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ

 



 410 

 

 هـ7/2/1418 :التاريخ                                         ( 259)قرار اهليئة رقه         
 

 (662)ػسا٤ اجملاش بايكساز تعدٌٜ صٝػ١ طًب اي: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ صفقغي ضؾفى افؼفا  

 .ادؼدم  ـ افؼـي إلجوزمف  ـ اهلقئي

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار وبعد دراشامف تجرت ظؾقف بعض افامعديالت وتجوزمف بوفصقغي

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ16/2/1418 :التاريخ                                        260قرار اهليئة رقه          

 

 ديٌٝ املساجع١ ايداخ١ًٝ ايرٟ أعدٙ  تكِٜٛ: املٛضٛع

 احملاضب ايكاْْٛٞ َهتب ايساغد
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ىلن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر بعد اضالظففو ظفذ خطفوب افعضفق 

هفف ادرؾفؼ بفف اففدفقؾ 10/12/1114ومفوريا  1/11/1664/ادـامدب فؾؼـي رؿفؿ م ع م

افففذي تظففده ادحوشففى افؼففوكقين  ؽامففى افراصففد وافففذي ورد ؾقففف اؿففساح بضففؿ ىلدارة افرؿوبففي 

 :فذا ؾنن اهلقئي مؼرر  و يع. افؼظقي إلدارة ادراجعي افداخؾقي ا افؼـي

جيى ظفذ افؼفـي  قاصفؾي االحامػفوظ بوفؾجـفي افداهؿفي فؾرؿوبفي افؼفظقي افاموبعفي هلفو ( 1)

ز  ًامؼؾ حتً ىلراؾفو  رمٌط بوفعضق ادـامدب، وا هذا حتؼقفؼ دصفوفم ظديفدة، تمهففو ـجفو

احلػوظ ظذ زيودة ؾعوفقي افرؿوبي ا افؼـي، تشقة بفوفٌـقك اإلشفال قي ا هفذا ادجفول، وملـقفد 

اشامؼالفقي افرؿوبي ظـ اإلدارة افامـػقذيي، وو ن احسام مقجقفوهتو  ـ ؿٌؾ افعو ؾغ ا افؼـي، 

 .يودة  ؼي افعؿال  بؿصداؿقامفو ا ملـقدهو ظذ صػامفو اإلشال قيوز

جيففى ظففذ افؼففـي تن مًففامؽؿؾ دظففؿ ىلدارة افرؿوبففي افؼففظقي بففوفؽقادر ادامخصصففي ( 0)

هفف و رؾؼومفف، وادامخفذ ا 01/12/1111ادـصقص ظؾقف ا ؿرار اؾفس اإلدارة ادفمرخ ا 

 .جؾًامف ادشسـي  ع اهلقئي افؼظقي
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قئي افؼظقي ظذ افؾجـي افداهؿي فؾرؿوبي افؼظقي وىلدارة افرؿوبي افؼظقي افؼقوم ممـد اهل( 0)

بوشامؽ ل ظؿؾفو حامك يعؿ ُمامؾػ افعؿؾقوت ادـػذة ا افؼـي، وبحقٌ مغطل افؼرارات افامل 

مل يشؿؾفو ادحوشى افؼوكقين ا ىلظداده فؾدفقؾ جزهقًو تو ـؾقفًو ومؼفديؿفو مؼفورير دوريفي فؾفقئفي 

 .ظـ ذفؽ

مؼقم افؾجـي افداهؿي فؾرؿوبي افؼظقي وىلدارة افرؿوبي افؼظقي افاموبعي هلو بوشامؽ ل مـػقذ ( 1)

 .106 و ورد ا ؿرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

ؾق  يامعؾؼ بوجلوكى افؼظل  ـ افدفقؾ، مًؾؿ كًخي  ـ افدفقؾ افذي تظده ادحوشى ( 2)

 .ف  و ت ؽـ ذفؽافؼوكقين ىلػ ىلدارة افرؿوبي افؼظقي فالشامػودة  ـ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ1/3/1418 :التاريخ                                         ( 261)قرار اهليئة رقه               
 

 ٝؼ خلطاب ايطُإ إجاش٠ ص: املٛضٛع

 بتدا٥ٞ ٚخطاب ايطُإ ايٓٗا٥ٞٚخطاب ايطُإ اال
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي 

ضف ن افـففوهل وتجوزهتفو  ـ صفقغ خلطفوب افضف ن وخطفوب افضف ن اإلبامفداهل وخطفوب اف

بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار، ظذ تن مؾامزم افؼـي بوفـًٌي فؾرشقم ب  صدر ظـ اهلقئي افؼظقي 

 (.06)بؼرارهو رؿؿ 

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ1/3/1418 :التاريخ                                         ( 262)قرار اهليئة رقه               
 

 إجاش٠ صٝػ١ منٛذد تعٗد : املٛضٛع

 َكابٌ إصداز خطاب ضُإ حبسٟ ٚمنٛذد غٗاد٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَس

 476منٛذد تعٗد َكابٌ إصداز خطاب ضُإ حبسٟ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

 :ؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحل

اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ  و ورد  ـ افؼـي ادرؾفؼ 

بف كؿقذج ـػوفي  ؼوبؾي وكؿقذج صفودة دـ  ؿفف األ فر، ادًفامخد غ  فـ ؿٌفؾ اإلدارة افعو في 

 .وت ا افؼـيفالظام دات ادًامـديي وافض ك

 .وبعد دراشي افـؿقذجغ  ـ ؿٌؾ اهلقئي شً ىلجوزهت  بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ1/3/1418 :التاريخ                                          (263)قرار اهليئة رقه               
 

 عكد ايتطٗٝالت: املٛضٛع

  266ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي ظذ صفقغي ظؼفد افامًففقالت ادؼفدم

 . ـ افؼـي

 .ىلجوزمف بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار يوبعد دراشامف  ـ ؿٌؾ اهلقئي ظدفً صقغ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ1/3/1418 :التاريخ                                          264قرار اهليئة رقه               
 

 (219)تعدٌٜ صٝػ١ طًب ايػسا٤ اجملاش بايكساز : املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي 

قف معديؾ صقغي ضؾى افؼا  ادؼدم  ـ افؼـي افذي شفٌؼ تن تجوزمفف اهلقئفي بؼرارهفو مطؾى ؾ

 (.026)رؿؿ 

وبعد دراشي اهلقئي دو ضؾٌامف افؼـي  ـ معديالت تجفوزت كؿفقذج ضؾفى افؼفا  بوفصفقغي 

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :عٕٛاملٛق
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 هـ3/3/1418: التاريخ                                          (265)قرار اهليئة رقه               
 

 إجاش٠ صٝػ١ َٛافك١ ايعٌُٝ ع٢ً تفٜٛض ايػسن١  : املٛضٛع

 (ظايفان)مبٛجب ايتعًُٝات ايصادز٠ بايسضاي١ اهلاتف١ٝ 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي 

مطؾففى ىلجففوزة صففقغي  قاؾؼففي افعؿقففؾ ظففذ مػففقيض افؼففـي بؿقجففى افامعؾففق ت افصففودرة 

 (.افػوـس)بوفرشوهؾ اهلومػقي 

اهلقئي فؾصفقغي ادفذـقرة تدخؾفً ظؾقففو بعفض افامعفديالت تجوزهتفو بوفصفقغي  وبعد دراشي

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ3/3/1418: التاريخ                                         ( 266)قرار اهليئة رقه          
 

 متًو طايب ايػسا٤ َساحب١ جص٤ا : املٛضٛع

 َٔ غسن١ املٛزد َايو ايبطاع١ املطًٛب غساؤٖا
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ  ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر

 :افؼـي وكصف

ا بعض حوالت ظؼقد ادرابحي فم ر بوفؼا  ادـػذة ا تؿًوم االظام دات ادًامـديي يؽقن 

 .اآل ر بوفؼا   وفؽًو جلز   ـ رـي ادقرد  وفؽ افٌضوظي ادعقـي وادطؾقب راؤهو

قـي وشؾؽفو  ؿ بقعفو  رابحي ومـػقذ هذه افعؿؾقي يؽقن بلن مؼقم افؼـي بؼا  افٌضوظي ادع

 .بوألجؾ فم ر بوفؼا 

وهـففو ؿففد يامٌففودر ىلػ افففذهـ وحففدة افذ ففي ادوفقففي فؽففؾ  ففـ اآل ففر بوفؼففا  وادففقرد  وفففؽ 

افٌضوظي، وذفؽ بًٌى تن اآل ر بوفؼا   وفؽ جلز   ـ رـي ادقرد، ووحدة افذ ي ادوفقفي ا 

و  ـفف وهفل معؾفؿ بفذفؽ، بفؾ ومامؾؼفك ت فرًا هذه احلوفي تن افؼـي بوظً افٌضفوظي دفـ اصفسهت

 .بامـػقذه ا افصقرة افامل مـؼؾفو فؾؿرابحي فم ر بوفؼا  ادـػذة ا تؿًوم االظام دات ادًامـديي

وبطٌقعي احلول اجلز  ادؿؾقك  ـ ؿٌؾ اآل ر بوفؼا  يؽقن ربع رـي تو كصػفو تو تـرفر تو 

 .ؿؾ  ـفت

 :وافًمال هق

جلز   ـ رـفي ادفقرد  وففؽ افٌضفوظي يفمدي ىلػ ظفدم اشفامؼالل  هؾ  ؾؽقي اآل ر بوفؼا 

 افذ ؿ ادوفقي فؽؾ  ـ افشخصقامغ؟
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 و هق  ؼدار اجلز  ادؿؾقك  ـ ؿٌؾ اآل ر بوفؼا  وافذي يمدي ىلػ احلؽفؿ بعفدم اشفامؼالل 

 افذ ؿ ادوفقي تو اشامؼالهلو؟

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا اخلطوب ادذـقر مقصؾً دو يع

 ر بوفؼا   وفؽًو فؾؼـي ادقردة فؾٌضوهع  ؾؽًو ـفو اًل، ؾفال جتفقز هفذ افعؿؾقفي، ىلذا ـون اآل

أل و ظؽس  ًلفي افعقـي، وظؽس افعقـي ـوفعقـي ادـففل ظـففو رظفًو، وـفذفؽ ىلذا ـفون اآل فر 

بوفؼا  يؿؾفؽ تؽؾفى افؼفـي ؾفنن افعؿؾقفي ال جتفقز ـفذفؽ، ألن افؼوظفدة افػؼفقفي تن حؽفؿ 

 .األؽؾى ـحؽؿ افؽؾ

ت و ىلذا ـون اآل ر بوفؼا  ىلك  يؿؾؽ جز ًا يًرًا  ـ افؼـي افامل شامقرد افٌضفوهع ؾوفظفوهر 

 .جقاز هذه افعؿؾقي

وا حوفي مـػقذ افؼـي درؾ هذه افعؿؾقي ؾنكف يـٌغل هلو تن ماملـفد  فـ ظفدم وجفقد صفقريي 

ًفئقفقامفو مػًد افعؿؾقي، ؾاماملـد ؾعال تن افٌضوظي دخؾً ا و ن رـي افراجحل وحتؿؾً  

ؿٌؾ بقعفو ظذ ضوفى افؼا ، وا حوفي افعؿؾقوت افدوفقي ماملـد افؼـي بوإلووؾي ىلػ ذفؽ  ـ 

وذففؽ بعفدًا ظفـ ،  صودر خورجقي  ـ تن هذه افعؿؾقي ؿد شفً بوفػعفؾ ظفذ افقجفف افؼفظل

 .افعؿؾقوت افصقريي افامل مـػذ ا افصػؼوت افدوفقي  ـ ؿٌؾ بعض افؼـوت

 . اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ3/3/1418: التاريخ                                         ( 267)قرار اهليئة رقه               
 

 أخر ضُاْات َٔ ايعٌُٝ : املٛضٛع

 ت اخلاص١ بتٓفٝر اعتُادات املػازن١َكابٌ خطٛط ايتطٗٝال
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

افضف كوت افامفل كشر ىلػ تن اهلقئي افؼظقي ؿد تجوزت فؾؼـي تن ملخذ و كوت  فـ كفقع 

 .، وذفؽ  ؼوبؾ مـػقذ االظام دات افعوديي  ـ اضالع وؿٌقل(16)تجوزهتو بؼرارهو رؿؿ 

ظذ ظدم تخذ و كوت  ؼوبؾ مـػقذ ظؿؾقوت  رابحي فم ر ( 100)وكصً ا ؿرارهو رؿؿ 

بوفؼا  ظـ ضريؼ االظام دات ادًامـديي، تخذًا بعدم اإلفزام بوفقظفد ا هفذه افعؿؾقفي، ؽفر تن 

تصورت ىلػ تكف ا حول تخذ هفذه افضف كوت ا  رحؾفي ضؾفى افؼفا  ( 113)هلقئي ا ؿرارهو ا

وافقظد بف ؾعذ افؼـي تن مـص ا ؿفرار  قاؾؼامففو ظفذ ضؾفى افعؿقفؾ ظفذ ظفدم تحؼقامففو ا 

اشامخدام هذه افض كوت ىلال بعد مقؿقع ظؼد افٌقع افـفوهل  ع افعؿقفؾ وهفق  فو مطٌؼفف افؼفـي 

 .ؽوفٌوً 

ن  قوقظـو حمؾ افًمال ا هذا اخلطوب يامصفؾ بعؼفقد ادشفورـي ادـػفذة ظفـ ضريفؼ ؽر ت

االظام دات ادًامـديي، وحقٌ تن افؼـي ملخذ و كوت  ـ افعؿقؾ ضوفى ادشفورـي  فـ كفقع 

، ومفـص ا ؿفرار  قاؾؼامففو ظفذ  فـم خفط (16)افض كوت ادجوزة بؼرار اهلقئي افؼفظقي رؿفؿ 

 ظذ ورورة اشامقػو  افض كوت  ـ افعؿقؾ ؿٌؾ ىلكشو  تيفي ظؼفقد مًفقؾ ادشورـي فعؿقؾ  عغ
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، 130، 113، 100)فؾؿشورـي  ع افعؿقؾ، وحقٌ تن ؿفرارات اهلقئفي افؼفظقي ذات افصفؾي 

مل مامـوول  قوقع افض كوت اخلوصي بامًفقالت ادشورـي ؾنكـو كعرض ظذ  ؼفوم ( 012، 140

 :اهلقئي افؼظقي  و يع

 ـ افعؿقؾ ضوفى ادشورـي  ع افؼـي  ؼوبفؾ  ـحفف خفط مًففقؾ هؾ جيقز تخذ و كوت 

  شورـي بغرض مـػقذ ظؼقد  شورـي بقـف وبغ افؼـي؟

ا ؿفرار  -وهؾ هـوك وقابط فذفؽ ا حوفي اجلقاز  فـ حقفٌ ورورة تن مفـص افؼفـي 

ه ظذ ظدم تحؼقامفو ا اشامخدام هذ - قاؾؼامفو ظذ  ـم افعؿقؾ خطًو فامـػذ  عف ظؼقد  شورـي 

 افض كوت ىلال ا موريا حمدد؟ تو ا حوالت حمددة؟

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا اخلطوب ادذـقر مقصؾً دو يع

ال بوس تن مامق ؼ افؼـي  فـ ظؿالهففو بلخفذ وف كوت  فـفؿ ؿٌفؾ اففدخقل ا  عفو الت 

 عفؿ، وذفؽ ؾق  يامعؾؼ بعؼفقد ادرابحفي تو االشامصفـوع تو افًفؾؿ تو اإلجفورة تو االظفام دات 

ت و ظؼقد ادشورـي ؾن فو جامؾفػ ظفـ افعؼفقد ادفذـقرة تظفاله . وافض كوت وت روهلو  ـ افعؼقد

بل و مؼقم ظذ األ وكي وال جيقز  ـ حقٌ ادٌدت تخذ افؼفيؽ  فـ ريؽفف وف كًو، وفؽفـ  فـ 

ادؿؽـ تن يلخذ ظؾقف و كًو بعدم افامعدي وافامػريط، ؾنن تخذت افؼـي  ـ ظؿقؾفو وف كوت 

قد ادشورـي ؾنن ظؾقفو تن مفـص ظفذ تكفف ال حيفؼ هلفو اشفامخدا فو ؾفق  يامعؾفؼ بعؼفقد مشؿؾ ظؼ

 .ادشورـي ىلال ا حوفي افامعدي تو افامػريط

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ3/3/1418: التاريخ                                          (268)هليئة رقه قرار ا         
 

 إجاش٠ بعض صٝؼ ايتٛثٝل : املٛضٛع

 اييت تصَع ايػسن١ اضتدداَٗا عٓد ايتعاٌَ َع عُال٥ٗا
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي 

 :مطؾى ؾقف ىلجوزة بعض افصقغ افامل مز ع افامعو ؾ هبو  ع ظؿالهفو، وافصقغ هل

 .صقغي ىلؿرار     -.شـد أل ر -

 .كؿقذج حتقيؾ رامى   -.صقغي ـػوفي ؽرم وتدا  -

 .صفودة معريػ -

و بعففض افامعففديالت وتجوزهتففو وبعففد دراشففي اهلقئففي فؾصففقغ ادففذـقرة تظففاله تدخؾففً ظؾقففف

 .بوفصقغ ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/3/1418: اريخالت                                          (269)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ عكد بٝع قطع١ أزض : املٛضٛع

 (262)بايتكطٝط اجملاش بايكساز 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي 

 (.010)ي ترض بوفامؼًقط افذي تجوزمف اهلقئي بؼرارهو مطؾى ؾقف معديؾ صقغي ظؼد بقع ؿطع

وبعد دراشي اهلقئي دو ضؾٌامف افؼفـي  فـ معفديالت، تجفوزت افعؼفد بوفصفقغي ادراؾؼفي هلفذا 

 . افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .زايد، عبداهلل المصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/3/1418: التاريخ                                         ( 270)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ عكد بٝع قطع١ أزض : املٛضٛع

 (262)بايتكطٝط اجملاش بايكساز 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي 

 (.30)مطؾى ؾقف معديؾ صقغي ظؼد بقع ظؼور  ٌـل بوفامؼًقط افذي تجوزمف اهلقئي بؼرارهو رؿؿ 

وبعففد دراشففي اهلقئففي دففو ضؾٌامففف افؼففـي تدخؾففً ظؾقففف بعففض افامعففديالت وتجففوزت افعؼففد 

 . بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ وبوهلل افامقؾقؼ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ3/6/1418: التاريخ                                         ( 271)قرار اهليئة رقه        
 

 إجاش٠ صٝػ١ تٛنٌٝ داخًٞ: املٛضٛع

  111سقِ ًَػ٢ بايكساز ذٟ اي 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي 

 .مطؾى ؾقف ىلجوزة صقغي مقـقؾ داخع

بوفصفقغي وبعد دراشي اهلقئي فؾصقغي ادذـقرة تدخؾً ظؾقففو بعفض افامعفديالت وتجوزهتفو 

 . ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .مصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/6/1418: التاريخ                                             ( 272)قرار اهليئة رقه      
 

 (264)هل١٦ٝ زقِ تعدٌٜ قساز ا: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ  و ظروامف افؼـي  ـ 

ؿد كص ظذ تن مامؿ  راجعي تؿًوط األجرة ـؾ شامي تصففر خفالل  فدة ( 013)تن افؼرار رؿؿ 

 . شـقاتافعؼد افٌوفغي ظؼ

ظذ تن تجرة ادرفؾ ؿفد مزيفد خفالل ؾفسة اإلجيفور افطقيؾفي، ( 013)حقٌ كص افؼرار رؿؿ 

وؿررت اهلقئي فؾؼـو  ادؿرؾغ فطرا افعؼد ا ظؼد اإلجيفور  راجعفي اإلجيفور ـفؾ شفامي اصففر 

 .وزيودمف بؿؼدار واحد ا ادوهي ىلذا زادت تجرة ادرؾ ا األشقاق افعودقي

رؾ فؼًط اإلجيور ؿد مزيد وؿد مـؼص خفالل  فدة اإلجيفور افٌوفغفي ظؼف وحقٌ تن تجرة اد

شـقات ؾؼد ضؾى ظؿقؾ افؼـي تن مؽقن ادراجعي فؼًط اإلجيور ـفؾ شفامي اصففر و الحظفي 

 .زيودمف تو كؼصف بؿؼدار ا ـغ ا ادوهي ىلذا زادت تو كؼصً تجرة ادرؾ ا افًقق افعودقي

ظ الً فؾعدل بغ افؼفـي وبفغ ظؿقؾففو ومعفديؾ افؼفرار ؾـرجق افامؽرم بودقاؾؼي ظذ ذفؽ ىل

 .ا وق  ذفؽ( 013)رؿؿ 

بوفصفقغي ( 013)وبؿراجعي اهلقئي فؾؼرار ادذـقر ؿررت ادقاؾؼفي ظفذ معفديؾ افؼفرار رؿفؿ 

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار، وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، بً عكيلعبداهلل  :املٛقعٕٛ
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 هـ6/6/1418: التاريخ                                         ( 273)قرار اهليئة رقه          
 

 صٓدٚم ايساجرٞ يألضِٗ احمل١ًٝ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي 

 .افؼـي فصـدوق افراجحل فألشفؿ ادحؾقي

وبعد اشامعراض اهلقئفي افؼفظقي المػوؿقفي افصفـدوق ادٌعق في  فـ افؼفـي تدخؾفً ظؾقففو 

 .بعض افامعديالت وتجوزهتو بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .شؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل و

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ

 



 428 

 

 هـ6/6/1418: التاريخ                                         ( 274)قرار اهليئة رقه          
 

 صٓدٚم ايساجرٞ ألضِٗ ايػسم األٚضط: املٛضٛع
 

 :الة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافص

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ 

 .افؼـي فصـدوق افراجحل ألشفؿ افؼق األوشط

وبعد اشامعراض اهلقئفي افؼفظقي المػوؿقفي افصفـدوق ادٌعق في  فـ افؼفـي تدخؾفً ظؾقففو 

 .وتجوزهتو بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار بعض افامعديالت

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/6/1418: التاريخ                                         ( 275)قرار اهليئة رقه          
 

 صٓدٚم ايساجرٞ يًعكازات األَسٜه١ٝ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ افصفقغي ادؼد في  فـ 

 .افؼـي فصـدوق افراجحل فؾعؼورات األ ريؽقي

ظقي المػوؿقفي افصفـدوق ادٌعق في  فـ افؼفـي تدخؾفً ظؾقففو وبعد اشامعراض اهلقئفي افؼف

 .بعض افامعديالت وتجوزهتو بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/6/1418: التاريخ(                                          276)ه رار اهليئة رقق         
 

 أجاش طسٜك١ تصف١ٝ صٓدٚم ايفالح ايعكازٟ: املٛضٛع

 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

افذي ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي 

معرض ؾقف ضريؼي مصػقي صـدوق افػالح افعؼوري، وؿد ذـفرت تن ضريؼفي افامصفػقي شفامؽقن 

 :ـ  يع

 .م1664مامؿ افامصػقي ظذ تشوس ؿقؿي األصقل ا  ويي صفر شٌامؿز  -

 ي رس األظ ل افامل تؿقؿ  ـ تجؾفو وامػؼ ملافؼـي مل مامؼوض تمعوبًو كظرًا ألن افصـدوق  -

وم هبو ا امػوؿقي افصـدوق، وؿد ورد ا امػوؿقي صـدوق افػفالح افعؼفوري  ع افعؿال  ظذ افؼق

شفـقيًو  فـ صفوا تصفقل افصفـدوق بوإلوفوؾي ىلػ حفوؾز مشفجقعل %( 1)تن تجقر اددير هل 

 . ـ األربوح افامل مزيد ظـ ذفؽ%( 02)ؾؾؾؿدير %( 3)حيامًى ظـد و مزيد األربوح ظـ 

بامغر كشفوط افصفـدوق  فـ بـفو  افعؼفورات ىلػ  وؿد شٌؼ تن ؿو ً افؼـي بنخٌور افعؿال 

بقع ورا  افعؼورات وتموحً فؾؿًامرؿر ؾرصي اشسجوع مجقع ت قاففف  امفك صفو  ىلن مل يرؽفى 

 .االشامؿرار ا افصـدوق، وؿد اشسد جز  ـٌر  ـفؿ حصصفؿ خالل افػسة ادووقي

 فـ %( 65.3)دل ـ  جيى اإليضوح تن افؼـي مًامرؿر ا هذا افصـدوق  ٌؾغفو ـٌفرا يعفو

تصقفف ا افقؿً احلويل وؿد ـوكً مؾؽ افـًٌي ظـد ىلؿػول بفوب االصفساك ا افصفـدوق  ويفي 

 . ـ تصقل افصـدوق ومل مًسد افؼـي حصامفو حامك اآلن%( 40.00)م شرؾ 1661 ورس 
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مؼقم افؼـي بوشامر ر ترصدة افصـدوق ادوفقي ا افٌقع اآلجؾ وصـدوق افٌضوهع وهفذه  -

يؼ مامؼوى تمعوب  ؼوبؾ االشامر ر ؾقففو  فـ ـفؾ ظؿقفؾ، وحقفٌ تن صفـدوق افػفالح افصـود

افعؼوري ا هذه احلوفي هق ظؿقؾ هلو ؾاملخذ  ـف افؼفـي ظفـ ضريفؼ االشفامر ر ا افٌقفع اآلجفؾ 

 ففـ األربففوح ادامحؼؼففي ظففـ ضريففؼ االشففامر ر ا صففـدوق ادضففوربي افؼففظقي بوفٌضففوهع %( 6)

 .ىلداريي ـ األربوح ـلمعوب %( 12)

ظؿففقال  05مل يٌففؼ ا صففـدوق افػففالح افعؼففوري  ففـ افعؿففال  ادًففامرؿريـ ؾقففف شففقى  -

 ففـ تصففقل افصففـدوق وشففقل كؼففقم بوالمصففول هبففؿ %( 1.61)وترصففدهتؿ ال شرففؾ شففقى 

ريففول  116.65م وهففق 1664وىلظطففوهفؿ حؼففقؿفؿ حًففى افًففعر ادعؾففـ ا  ويففي شففٌامؿز 

م حامفك  ويفي شفٌامؿز 1660ة  ـ  ويي ديًفؿز خالل افػس%( 02)فؾقحدة اي بربم يؼورب 

 .م1664

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا ضريؼي افامصػقي ادذـقرة تظاله ؿررت  و يع

ال  وكع فدى اهلقئي افؼظقي  ـ امٌفوع ضريؼفي افامصفػقي ادؼسحفي  فـ ؿٌفؾ افؼفـي فامصفػقي 

 .صـدوق افػالح افعؼوري

 .حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغهذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو 

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/6/1418: التاريخ                                          (277)قرار اهليئة رقه        
 

 تعدٌٜ املاد٠ ايجايج١ َٔ االتفاق١ٝ اإلحلاق١ٝ : املٛضٛع

 ٜٓبع ايصٓاع١ٝيعكد االضتصٓاع َع غسن١ 
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي 

 ففـ ظؼففد ( شودشففوً )مطؾففى ؾقففف معففديؾ افٌـففد افروفففٌ  ففـ االمػوؿقففي اإلحلوؿقففي اخلوصففي بوفٌـففد 

 (.015)جوزهتو اهلقئي بؼرارهو رؿؿ االشامصـوع وافامل ت

وبعد مل ؾ اهلقئي ا افامعفديؾ ادطؾفقب تجفوزت االمػوؿقفي اإلحلوؿقفي بوفصفقغي ادراؾؼفي هلفذا 

 .افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/8/1418: التاريخ                                         278قرار اهليئة رقه         
 

 حتدٜد ْطب١ ايسبح يف عكد املساحب١: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 و ورد  ـ افؼـي  فـ تن  ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ

ادحوشى افؼوكقين فؾؼـي اظسض ظذ حتديد كًفٌي اففربم ا ادرابحفي  ؼفد ًو، ومًامػنف افؼفـي 

 (.31)ظـ  دى جقاز ذفؽ خصقصًو وتن اهلقئي ؿد تجوزت افقظد بوفؼا  بوفؼرار رؿؿ 

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا ذفؽ مقصؾً دو يع

ـد بد  افامعو ؾ  عف وحصقفف ظذ خطقط فؾامعو ؾ  ع ال بلس تن مٌؾغ افؼـي ظؿقؾفو ظ -

افؼـي، ال بلس تن مٌؾغف افؼـي بل و ظـد افامعو ؾ  عف شامحصؾ  ـف ربحفو كًفٌامف ـفذا وـفذا 

ألن افعؿقؾ ؽر  ؾزم بوفامعو ؾ هبذا افامٌؾقغ ؾؼط، وىلك  يؽقن  ؾز ًو  امك  و وؿع ظؼد بقع آجفؾ 

 . ـصقص ؾقف ظذ ربم  عغ

كًفٌي ( 31) ـ تن يضقػ افعؿقؾ فقظد افؼا  ادجوز  ـف اهلقئفي بفوفؼرار رؿفؿ  وـذفؽ ال  وكع -

افربم افامل يرى هبو ىلذا وؿع ظؼدًا  ؾز ًو  ع افؼـي بؼا  بضوظي  عقـي بًعر آجفؾ ألن ىلوفوؾي هفذا 

 .ىلػ افقظد هق ؽر  ؾزم فؾعؿقؾ تو افؼـي، ؾؽؾ  ـف  بوخلقور ا مقؿقع ظؼد افٌقع تو ظد ف

افؼـي معفدا  ـ ا فعؿقؾ ففف صفػي اإلففزام تو  قاؾؼفي  ًفٌؼي حتفدد ؾقفف كًفٌي ت و تخذ  

افربم ا ظؼد ادرابحي  ؼد ًو ؿٌؾ مقؿقع افعؼد ؾفذا ت ر ؽر جوهز ا كظر اهلقئي، وىلذا ـفون هفذا 

 .هق  قوقع  الحظي ادحوشى افؼوكقين ظذ افؼـي ؾقجى تن مـامفل ظـف

 .كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/8/1418: التاريخ                                       ( 279)قرار اهليئة رقه          
 

 حتصٌٝ ايػسن١ يػساَات تأخري : املٛضٛع

 عع٢ً املكاٚيني املٓفرٜٔ ملػسٚع املداز
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي  فـ 

ت و حصؾً ؽرا وت ملخر  ـ ادؼووفغ افذيـ معوؿدت  عفؿ  ـ افٌوضـ فامـػقفذ  ؼفوظوت بـفو  

وزارة ادعورل، ومًامػنف ظفـ  فدى ىل ؽوكقفي احامػوطففو هبفذه افغرا فوت اددارس فامعؾقؿ افٌـوت و

 .فصوحلفو أل و ُؽِر ً ظدة ؽرا وت بدون معقيض ومامحؿؾ  ًئقفقوت ضقيؾي بؿقجى افامعوؿد

 :وبعد دراشي اهلقئي دو ورد  ـ افؼـي مقصؾً دو يع

قجفى افعؼفد ال ىلن ىلظػو  احلؽق ي فؼـي افراجحل  ـ ؽرا ي افاملخر بعد اشفامحؼوؿفو بؿ

ا وجقب مضؿغ افعؼفد رط افامفزام رـفي افراجحفل ( 114)يامعورض  ع ؿرار اهلقئي رؿؿ 

بغرا ي افاملخر افذي توجًٌ اهلقئفي مضفؿقـف روط افعؼفد  فع احلؽق في حتؼقؼفًو جلديفي افعؼفد 

وظدم صقريامف، ؾنذا تظػً احلؽق ي رـي افراجحل  ـ ؽرا فوت افامفلخر ادًفامحؼي ؾفنن  فو 

 .ـي افراجحل  ـ ادؼووفغ  ـ افٌوضـ يؽقن  ـ حؼ افؼـيحصؾامف ر

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/8/1418: خالتاري                                        (281)قرار اهليئة رقه          
 

 غسا٤ ايػسن١ يًػٝهات بايع١ًُ األجٓب١ٝ: املٛضٛع

   129ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي 

فكل افقاجى ظذ افؼـي اشامخدا ف ظـفد حتصفقؾفو فعؿقؾففو صفقؽًو  ـ اشامػًور ظـ شعر ا

 (.004)و( 003)وذفؽ مـػقذا فؼراري اهلقئي رؿؿ  ،بعؿؾي تجـٌقي

وبامل ؾ اهلقئي ا االشامػًورات افامل ضرحامفو افؼـي ظـ شعر افكل افقاجى اشامخدا ف 

 :ظـد ورود افشقؽ فؾعؿقؾ بعؿؾي تجـٌقي مقصؾً دو يع

ادطؾقب  ـ افؼـي اشامخدا ف هق شعر افكل ا موريا ؿقد ادٌؾغ  فـ ىلن شعر افكل 

ألن افعزة رظو فاموريا وؿقع احلود في بوفـًفٌي  7ؿٌؾ ادراشؾ ا حًوب رـي افراجحل فديف

 .فألحؽوم افامل مسمى ظؾقفو وفقس فاموريا افعؾؿ بقؿقع احلود ي

 .حٌف تمجعغوبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وص

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/8/1418: التاريخ                                       ( 282)قرار اهليئة رقه          
 

 نٝف١ٝ حتدٜد ضعس ايطٛم : املٛضٛع

 يًعُالت املباع١ يًعُال٤
 

 :ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم

اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي  فـ 

ظـ ـقػقي حتديد شعر افًقق فؾعؿالت افامل ( 112)اشامػًور يامعؾؼ بؼرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

قق ادؼصقد بؼرار اهلقئفي مٌقعفو افؼـي فعؿالهفو، حقٌ ؾفؿ بعض ادًئقفغ ؾقفو ىلن شعر افً

 .افؼظقي هق شعر افامؽؾػي ظذ افؼـي

 :وبعد مل ؾ اهلقئي ا  و ذـر مقصؾً دو يع

ىلن شعر افًقق هق ؽر شعر افامؽؾػي ادامحؼؼ ظذ افؼفـي حقفٌ تن شفعر افًفقق ادعؾفـ 

هفق وهفذا  ،يق قًو ؿوبؾ فؾامغر صعقدًا وهٌقضًو حًى كقع افعؿؾي وافعقا فؾ افامفل مفم ر ظؾقففو

 (.112)شعر افًقق ادـصقص ظؾقف ا ؿرار اهلقئي رؿؿ 

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ20/8/1418: التاريخ                                        (283)قرار اهليئة رقه          
 

 ايُٓاذد املطتدد١َ َٔ قبٌ إداز٠ اال٥تُإ بايػسن١: املٛضٛع

 إقساز ٚتعٗد َطتددّ ايتطٗٝالت،ٚ منٛذد إقساز بهفاي١ غسّ ٚأدا٤ ٚتعٗد، 

 261ٚمنٛذد إقساز بسٖٔ زصٝد ذطاب اضتجُازٟ، ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :فف وصحٌف، وبعداحلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآ

اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ صفقغ اففـ ذج ادًفامخد ي 

 :ا ىلدارة االهام ن ا افؼـي، حًى افسمقى افامويل

 .كؿقذج ىلؿرار بؽػوفي ؽرم وتدا  ومعفد -0   .كؿقذج ىلؿرار بؽػوفي ؽرم وتدا  ومعفد -1

 (. ًامخدم افامًفقالت)ىلؿرار ومعفد  -1      .(صوحى افامًفقالت)ىلؿرار ومعفد  -0

      .مـوزل ظـ  ًامحؼوت -2

 . قاؾؼي اجلفي ادوفؽي فؾؿؼوع ظذ افامـوزل -3

 .ىلؿرار ومعفد برهـ تشفؿ -5  ىلؿرار برهـ رصقد حًوب اشامر ري -4

 .ىلؿرار ومعفد برهـ افصؽقك -6

 .احلجز ظذ حًوب جوري  ؼوبؾ مًفقالت اهام كقي -12

اشامفو  ـ ؿٌؾ  اهلقئي ومـؼقحففو تجوزهتفو بوفصفقغي ادراؾؼفي هلفذا افؼفرار بعفد ىلجفرا  وبعد در

 .بعض افامعديالت

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ13/10/1418: التاريخ                                     ( 285)رقه  قرار اهليئة              
 

 تعدٌٜ عكد ايتصاّ بأدا٤ خدَات عكاز١ٜ: املٛضٛع

  419ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

قي فالشفامر ر ظفذ  فو ورد  فـ افؼفـي ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾ

طقاد تقاديم )ىلػ  ًفؿك ( طقاد اـ ازام بايداد خادماا طقارياة) ـ ت و مطؾى معديؾ  ًفؿك 

 .ومعديؾ بعض افٌـقد افقاردة بف( خدماا طقارية

طقاد تقاديم خادماا )وبعد مداول اهلقئي ا افعؼد ادذـقر ظفدفً اشفؿف ىلػ  ًفؿك  

 .غي ادراؾؼي هلذا افؼرارـ  ؿو ً بامعديؾف بوفصق (طقارية

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ(                                      286)قرار اهليئة رقه          
 

 إزضاٍ احلٛاالت ايصادز٠ اخلازج١ٝ : املٛضٛع

 يًُساضًني باخلازد
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

 ،حقافي مؼريًٌو  ـ افػروع اآلفقي وافقدويي 0222يًامؼٌؾ ؿًؿ احلقاالت يق قًو  و يربق ظذ 

ت فو حفقاالت افػفروع افقدويفي يفامؿ  ،وحقاالت افػروع اآلفقي يامؿ ىلدخوهلو  ٌورة  فـ افػفروع

 .ىلدخوهلو  ـ اإلدارة افعو ي

و ـ افطٌقعل تن مؽقن هذه احلقاالت صودرة ظفذ  راشفؾغ ُمامؾػفغ، وحامفك يفامؿ ىلظفداد 

 .ؾغ ؾنن هذا افعؿؾ يًامغرق بعض افقؿًاإلرشوفقوت ادخامؾػي فؾؿراش

فذا ؾنكف يامؿ حتديد موريا اشامحؼوق ا افققم افامويل إلدخوهلو بوحلوشى اآليل حامك يؿؽـ  عف 

ىلرشوهلو فؾؿراشؾغ ادخامؾػفغ، وذففؽ يعفقد الخفامالل افامقؿقفً بفغ افًفعقديي ودول افعفومل 

 .قييوـذفؽ اخامالل اإلجوزات األشٌقظقي واألظقود افًـ ،ادخامؾػي

ظؾ  بلن هـوك بعض االمػوؿقوت  ع بعض ادراشؾغ إلكػوذ احلفقاالت ادرشفؾي هلفؿ خفالل 

 .شوظي  ـ موريا اشامال فو 01

فذا كل ؾ اإلؾودة افؼظقي حقل كشوط احلقاالت حقٌ ىلن  الحظوت ادحوشٌغ افؼوكقكقغ 

ػفس يفقم اشفامال فو ومامؿرؾ ا ظدم ىلرشول احلقافي ىلػ افشخص ادًفامػقد ا ك ، و زافً ؿوهؿي

 . ـ افعؿقؾ
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الت فؾؿًامػقديـ ا كػس يقم اشامال فو فألشٌوب افًوبؼي افذـر او ـ افصعقيي ىلكػوذ احلق

 .بوإلؾودة مظؾقف كل ؾ افامؽر

 :وبعد مداول اهلقئي ا افًمال ادذـقر مقصؾً دو يع

ب خورجفي ظفـ  و دام تن افؼـي مل مامقان ا بعٌ احلقافي ىلػ ادًامػقد وـون ملخرهو ألشٌو

ويـٌغفل ظفذ افؼفـي ىليصفول  ،ىلرادهتو ؾال يعامز هذا ُموفػي فامقجقفوت اهلقئي افؼظقي ؾق  ذـفر

 .احلقاالت فؾؿًامػقديـ ا تهع وؿً ممؽـ و اموبعي ادراشؾغ فؾاملـد  ـ ذفؽ

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، ً عكيلعبداهلل ب :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ                                     ( 287)قرار اهليئة رقه               
 

 غسا٤ ٚبٝع ايػٝهات ايطٝاذ١ٝ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 ىلػ  الحظي ادحوشٌغ افؼوكقكقغ حقل ظفدم افامفزام افؼفـي بنظفودة را  افشفقؽوت كشر

ادرًٌ ا افـؼة ادٌؾغي  فـ اإلدارة ( شعر االشسداد)افصودرة  ـ افؼـي بًعر ىلظودة افؼا  

 .حًى  الحظوت ادحوشٌغ افؼوكقكقغ( 32)وذفؽ خالؾو فؾؼرار رؿؿ  ،افعو ي فؾػروع

إلداريي افامحؼؼ  ـ افًال ي افؼظقي فؽوؾي جقاكفى كشفوضفو ؾنكـفو كرؾفؼ ورؽٌي  ـ اجلفي ا

فؽؿ افامقوقم ادقجف ىلفقـو  ـ ادؽرم كوهى اددير افعوم فؾعؿؾقوت وافـظؿ وؿد وفؿ ىلفقفف تيضفو 

 (.55)جقاكى  ـ مطٌقؼوت افؼـي فؼرار اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

وشفو، وىلك  يؿؽفـ تن يٌقفع بفلـرر ت و األشعور األخرى ؾفل ؽر  ؾز ي فؾػرع فؾٌقع ظذ تش

 ـفو ؾقحؼؼ بوفامويل هو ش ربم تظذ  ـ اهلو ش افذي يؿؽـ حتؼقؼف ؾق  ففق افامفزم بفوفٌقع وؾؼفًو 

 .فؾًعر ادٌؾغ ا افـؼة ادٌؾغي  ـ اخلزيـي

وـذفؽ ؾنن األشعور األخرى ؽر  ؾز ي فؾػرع إلظودة افؼا  ظذ تشوشفو وىلك  يؿؽـف تن 

و ؾقحؼؼ بوفامويل هو ش ربم تظذ  ـ اهلو ش افذي يؿؽـ حتؼقؼف ؾق  فق افامفزم يشسي بلؿؾ  ـف

 .بنظودة افؼا  وؾؼو فؾًعر ادٌؾغ ا افـؼة ادٌؾغي  ـ اخلزيـي

 .ويـطٌؼ  و ذـر تظاله تيضو ظذ تشعور را  افشقؽوت افًقوحقي ادٌؾغي  ـ اإلدارة افعو ي

ادحوشففى افؼففوكقين ؾنكـففو رتيـففو تن كضففع  وألن اهلقئففي افؼففظقي شففقل مـظففر ا  الحظففوت

ت و ؽؿ هذه ادعؾق وت بغرض ىليضوح افصفقرة  فـ ـفؾ جقاكٌففو فؾفقئفي افؼفظقي وكل فؾ تن 

 .يصدر افؼرار ادالهؿ افذي حيقل دون مؽرار ادحوشى افؼوكقين دالحظامف
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 :وبعد مداول اهلقئي ا  و ذـر مقصؾً دو يع

ؿالهففو تن مشفسي ومٌقفع هفذه افشفقؽوت بوألشفعور ىلن  ـ افعدل ا معو ؾ افؼفـي  فع ظ

 .ادعؾـي  ـ ؿٌؾ اإلدارة افرهقًقي فؾػروع ا يقم االشسداد

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ(                                      289)ر اهليئة رقه قرا         
 

 تعدٌٜ عكد بٝع قطع١ أزض بايتكطٝط ًَٚركات٘: املٛضٛع

 116منٛذد نفاي١ غسّ ٚ أدا٤ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب افؼـي افذي ؾؼد اضؾعً 

 (.036)ادجوز بوفؼرار رؿؿ  (طقد بوع ؾطعة أرض باـ قبوط)مطؾى ؾقف معديؾ 

وبامل ؾ اهلقئي ا صقغي افعؼد ادذـقر تدخؾً ظؾقف بعض افامعديالت وتجوزمف  ع  ؾحؼقفف 

ـ  ؿررت ؾصفؾ ادفودة افًودشفي . راؾؼي هلذا افؼراربوفصقغي اد (سند ألمر، وؿفاـة ؼرم وأداد)

 . ـف وىلجوزة صقغي فؾرهـ  ًامؼؾي ظـ افعؼد  رؾؼي هبذا افؼرار

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ                                     ( 290)قرار اهليئة رقه               
 

 احلط عٔ ايعٌُٝ َكابٌ ايطداد املبهس يألقطاط: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

شامر ر ظذ خطوب افؼـي حقل ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فال

 .حط بعض افرؿـ ادمجؾ  ؼوبؾ افامعجقؾ ا افًداد  ـ ؿٌؾ افعؿال 

 :وبعد مداول اهلقئي ؾق  ذـر مقصؾً دو يع

ال جيقز االمػفوق ادًفٌؼ بفغ افعؿقفؾ وافؼفـي ظفذ احلفط ظفـ افعؿقفؾ بؿقجفى جفدول 

 -ؾعؿقفؾ تو فؾؼفـي تن يػعفال ذففؽ دو ا ذفؽ  ـ صٌفي افربو وفؽـ ىلن بفدا ف، فؾًداد ادٌؽر 

مـػقفذا  فـ افؼفـي فؼفرار  -ؾال بفلس بفذفؽ  -بعد مـػقذ افعؼد و ٌقت افرؿـ ا ذ ي افعؿقؾ 

 .-( 1)اهلقئي افؼظقي رؿؿ 

ـ  تكف يـٌغل ظفذ افؼفـي ا حوففي مـػقفذ هفذا افؼفرار تن مؼفقم بوحامًفوب مجقفع األؿًفوط 

ؿقوم افعؿقؾ بًدادهو وحًؿفو ممو مطوفٌف بف مـػقذًا  واألربوح افامل مل مًدد فصوفم افعؿقؾ حغ

 (.101)وؿرار اهلقئي رؿؿ ( 142)دضؿقن ؿرار اهلقئي رؿؿ 

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ                                     ( 291)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٝػ١ نفاي١ ذطٛز١ٜ: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

 فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد 

 .افؼـي و رؾؼ بف صقغي ـػوفي حضقريي

وبعد مداول اهلقئي ا افصقغي ادذـقرة تدخؾً ظؾقفو بعض افامعديالت وتجوزهتو بوفصفقغي 

 .ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدلزرقاءمصطفى ا، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ

 



 446 

 

 هـ11/11/1418: التاريخ                                     ( 293)قرار اهليئة رقه          

 

 احلطابات املػرتن١: املٛضٛع

 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

قي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾ

 :افؼـي وكصف

تصففور دفقففؾ معؾففق ت افػففروع ا معريػففف فؾحًففوب ادشففسك بلكففف احلًففوب افففذي يػففامم 

فشخصغ تو تـرر بوفامًووي ؾق  بقـفؿ  و مل يؽـ هـوك امػوق بخالل ذفؽ فامـػقذ افامزا ف  جتوه 

كف ا حوفي وؾوة تحد ادامضو ـغ يقؿفػ احلًوب، ـ  تصورت افػؼرة األخرة  ـ افامعريػ ىلػ ت

 .احلًوب ا احلول وجيقز ؾؼط مشغقؾف بعد مًقيي مرـي ادامقىف فؾقر ي

وكظرا فقرود اشامػًورات  ـ بعض افعؿال  حقل ىليؼول افػرع فرصقد احلًوب ادشفسك 

عؾؼي ا حوفي وؾوة تحد ادامضو ـغ ومًقيامف وؾؼو فؾؼقاظد افؼظقي ادام( بغ زوج وزوجي  رال)

بوإلرث و و يسمى ظذ ذفؽ  ـ حصقل ادامضو ـ ظذ كًٌي ؽر  امًوويي  ـ رصقد احلًوب 

بفوفرؽؿ  ففـ تن احلًففوب ادشففسك ؿفد مففؿ ؾامحففف بوفامًففووي بفغ ادامضففو ـغ حًففٌ  تصففور ىلفقففف 

افامعريػ تظفاله، ـف  ال يقجفد كفص رصيفم ا ضؾفى ؾفامم احلًفوب اجلفوري حفقل احلًفوب 

 .ادشسك فألؾراد

ؼد ؿؿـو بوشامشورة ىلدارة افشئقن افؼوكقكقي حقل هذا ادقوفقع ووردكفو خطفوهبؿ رؿفؿ ظؾقف ؾ

 :م وكصف15/11/1664و موريا  64/ش ق/1163
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بطؾفى اففرتي حفقل اشامػًفورات بعفض افعؿفال  ظفـ  301ؾلصر ىلػ ـاموبؽؿ ذي اففرؿؿ 

امف وؾؼفو ىليؼول افػرع فرصقد احلًوب ادشسك ا حوفي وؾوة تحد افؼـو  وضؾى افقر ي مًفقي

فؾؼقاظد افؼظقي ادامعؾؼي بوإلرث و و يسمى ظذ ذفؽ  فـ حصفقل افؼفيؽ ظفذ كًفٌي ؽفر 

 امًوويي  ـ رصفقد احلًفوب بفوفرؽؿ  فـ تن احلًفوب ادشفسك ؿفد مفؿ ؾامحفف بوفامًفووي بفغ 

 .افؼـو /افؼيؽغ

 تؾقدـؿ بلن وؾؼو فؼقاظد وتحؽوم ؾامم احلًوب ادشسك وافذي يؽقن هـوك مضفو ـًو ـفو الً 

وحل يفي حؼفقؿفؿ بعفد وؾفوة تحفدهؿ جيفقز تخفذ ىلؿفرار ظـفد ؾفامم احلًفوب  ،بغ  دير تضراؾفف

ادشسك  قؿعًو  ـفؿ مجقعو ت وم  دير افػفرع بفلن خيضفع هفذا احلًفوب بوإلوفوؾي ىلػ افؼفوط 

 :ادقجقدة ا تكؿقذج ؾامم احلًوب فؼط يامضؿـ

أو بشاهر إؽسساه أو إطبااره أو  أىه يف حاـة وؽاة أحد اـػؿاد يف احلباا أو احلياز طلواه

اىبحابه وإخطار اـػؿة ؿ ابة بذـك ؽونقبم هذا احلباا تلقائوا إغ حباباا م عاددة باسام 

ؿل رشيك وال يكون هلذا اـػيك أو ورث ه إال ىصوبه يف رصود احلباا بمقدار احلصة اد فق 

اإلجاراداا بشايىه  طلوها طند ؽ ح احلباا وجيمد رصود حباا اـػيك اد او  حلاع اذاا 

 .وؽقا ـرؼبة اـورثة وصبقا ـلقواطد ادنظمة ـذـك

 : عد مداول اهلقئي ؾق  ذـر مقصؾً دو يعبو

ال مرى اهلقئي افؼظقي  وكعًو  فـ تخفذ اإلؿفرار ادفذـقر ا خطفوب ىلدارة افشفئقن افؼوكقكقفي 

 .ادشور ىلفقف ظـد ؾامم احلًوب ادشسك

 ؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغهذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وش

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ



 448 

  

 هـ11/11/1418: التاريخ                                      (294)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ صٝػيت طًب اغرتاى : املٛضٛع

 صٓادٜل االضتجُازٚطًب اضرتداد اخلاص١ ب
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ ضؾى افؼفـي ىلجفوزة 

 (.صل  اسرتداد من صناديق االس ثامر)وصقغي ( صل  اشرتاك بصناديق االس ثامر)صقغي 

 .فؾصقغامغ ادذـقرمغ تجوزهت  بوفصقغي ادراؾؼي هلذا اخلطوبوبعد دراشي اهلقئي 

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ                                      ( 295)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ غسٚط فتح االعتُاد : املٛضٛع

 ٚإجاش٠ طًب فتح اعتُاد َطتٓدٟ

   476منٛذد طًب فتح اعتُاد َطتٓدٟ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ادكففؾقي فالشففامر ر ظففذ اخلطففوب افففقارد  ففـ  اضؾعففً اهلقئففي افؼففظقي فؼففـي افراجحففل

 .(صل  ؽ ح اط امد مب ندي)و  (رشوط ؽ ح االط امد)افؼـي افذي مطؾى ؾقف معديؾ صقغي 

 .وبعد دراشي اهلقئي فؾصقغامغ تجوزهت  بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :عٕٛاملٛق
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 هـ11/11/1418: التاريخ                                     ( 296)قرار اهليئة رقه          
 

 إجاش٠ منٛذد إقساز رلايص١: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد 

ً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ ؾؼد اضؾع

افؼففـي افففذي مطؾففى ؾقففف ىلجففوزة كؿففقذج ىلؿففرار ُموفصففي فعؿالهفففو افففذيـ يرؽٌففقن ا ىل ففو  

 ..اشامئجورهؿ فصـوديؼ األ وكوت

ادامعؾفؼ بنجفوزة ظؼفد مفلجر صفـدوق األ وكفوت ( 010)وبعد مل ؾ اهلقئفي ا ؿرارهفو رؿفؿ 

 .راشامفو افـؿقذج ادذـقر تجوزمف بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرارود

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل: املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ(                                       297)قرار اهليئة رقه          
 

 إقساز ٚتعٗد َٔ ايعٌُٝ طايب فتح ذطاب جاز : املٛضٛع

 بايعُالت ٚاملعادٕ ايٓفٝط١
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

قف ىلجوزة كؿقذج ىلؿرار ومعفد  ـ افعؿقؾ ضوفى ؾامم حًوب جفور بفوفعؿالت افؼـي مطؾى ؾ

 .وادعودن افـػقًي

وبعد مل ؾ اهلقئي ا افـؿقذج ادذـقر وجدت تكف  ـ افـ ذج افؼديؿي، ومرى اهلقئي افؼظقي 

اخلفوص بطؾفى ؾفامم ( 131)ىلفغو  افعؿؾ بوفـؿقذج ادذـقر واالـامػو  ب  تجوزمف بؼرارهو رؿؿ 

 .ور  قحد بوفريول وافعؿالت وادعودنحًوب ج

 .هذا وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ11/11/1418: التاريخ(                                      298)قرار اهليئة رقه          
 

 تعدٌٜ غسٚط ٚأذهاّ اتفاق١ٝ خدَات : املٛضٛع

 ٖاتف ايساجرٞ املصسيف
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظذ خطوب اإلدارة اففذي 

فراجحفل ادكفا ادرؾفؼ بفف ىلؿفرار مطؾى ؾقف معديؾ روط وتحؽوم امػوؿقي خد وت هومػ ا

بندخول افرؿؿ افني، ـ  ضؾًٌ افؼـي ىلجوزة كؿقذج ضؾى خد ي هومػ افراجحل ادكا 

 .ادرؾؼ بف تيضو

وبعفد دراشففي اهلقئفي دففو ذـففر تجفوزت روط وتحؽففوم امػوؿقففي خفد وت هففومػ افراجحففل 

كؿقذج ضؾى خد ي هفومػ ادكا  ع كؿقذج ىلؿرار بندخول افرؿؿ افني، ـ  تجوزت اهلقئي 

 .افراجحل ادكا بوفصقغي ادراؾؼي هلذا افؼرار

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/1/1419: التاريخ                                       ( 299)قرار اهليئة رقه          
 

 عدّ جٛاش ايصٜاد٠ يف األجٌ َع ايصٜاد٠ يف األزباح: املٛضٛع
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد

ؾؼد اضؾعً اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجحل ادكؾقي فالشامر ر ظفذ اخلطفوب اففقارد  فـ 

 :افؼـي وكصف

وافعؼور  ،د ظؿالهـو  ًامػقد  ـ خد وت ظؼقد افاملجر ادؼرون بقظد بوفٌقعكػقدـؿ بلن تح

 ػرغ بوشؿ افؼـي حامك شداد ـو فؾ األؿًفوط افاملجريفي حًفى  فو هفق  ـصفقص ظؾقفف ا 

 .افعؼد

ؾامؼفدم فـفو افعؿقفؾ  ،ملخر افعؿقؾ ظـ افًداد ؾامؿ  طوفٌي ـػقؾف ت فوم جففوت االخامصفوص

 :ومـحك ضؾٌومف ؾق  يع ،بطؾى

ريفول صففريو حامفك ( 2222)ريفول ىلػ ( 5450)ػقض  ٌؾفغ اإلجيفور افشففري  فـ ج 

 .ريول( 11222)يامؿؽـ  ـ افًداد ويامقاؾؼ  ع رامٌف افشفري افٌوفغ 

ا  -ىلضوفي  دة افامعوؿد ظـ اددة األصفؾقي  فع زيفودة األربفوح كظفرا فامخػفقض افؼًفط  

 .-حول ادقاؾؼي

 :يع وبامل ؾ اهلقئي ؾق  ضؾٌف افعؿقؾ مقصؾً دو

فؾؼـي تن جػض  ٌؾغ اإلجيور افشفري رؾؼًو بعؿقؾفو ىلن رتت ؾعؾ ذفؽ، ـ  تن هلو ىلضوففي 

 دة افامعوؿد ظـ اددة األصؾقي ادامػؼ ظؾقفو ا افعؼد، وفؽـ ال جيفقز هلفو زيفودة تربوحففو بزيفودة 

ؿع  فع اؿقع  ٌؾغ األ قال افامل شامامؾؼوهو  ـ افعؿقؾ وادـصقص ظؾقفو ا افعؼد األصع ادق
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حؼقؼامفف تكفف بقفع  -وىلن شفؿل بوإلجيفور ادؼفرون بقظفد افٌقفع-ألن حؼقؼي هفذا افعؼفد  7افعؿقؾ

 .ؾؾذا ؾنن تي زيودة ؾقف ؿد مدخؾ ا بوب افربو ،فؾعؼور بوظامٌور  و شقئقل ىلفقف

وؿد الحظً اهلقئي ظذ افؼـي ظدم ؿقو ففو بوشفامٌدال ظؼفد اإلجيفور ادؼفرون بقظفد بفوفٌقع 

وـفون  فـ افقاجفى ظؾقففو اشفامع ل افعؼفد  ،امف اهلقئي ؿٌؾ مقؿقعفو  ع افعؿقؾبوفعؼد افذي ظدف

 ادعدل  ـ ؿٌؾ اهلقئي 

وا حوفي ؿقوم افؼـي بػًا افعؼد  ع ظؿقؾفو ؾنكف ظؾقفو االفامزام ب  ظدفامف اهلقئفي افؼفظقي 

 .فووؿراراهتو افالحؼي ىلظ الً فؾعدل بغ افؼـي وظؿاله( 101)ظذ افعؼد ا ؿرارهو رؿؿ 

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/1/1419: التاريخ                                       ( 300)قرار اهليئة رقه          
 

 ٚ إٜداع أٚ خدَات عدّ قٝاّ ايػسن١ بترٌٜٛ أ: املٛضٛع

 أخس٣ يًعُال٤ حلطابات زب١ٜٛ
 

 :احلؿد هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف، وبعد 

اضؾعً اهلقئي افؼظقي ظذ  و وارد  ـ افؼـي  ـ تن بعض افعؿال  يؼق قن بطؾى حتقيؾ 

 ،مؾفؽ افٌـفقك ٌوفغ فٌـقك ربقيي،  هل ظٌورة ظـ شداد تؿًوط ؿروض ربقيفي مفؿ تخفذهو  فـ 

وبعضفؿ اآلخر يؼق فقن بامقريفد صفقؽوت تربفوح ألشففؿ بـفقك ربقيفي، ويطؾٌفقن ىليفداظفو ا 

افؼويض ( 000)حًوبوهتؿ فدى رـي افراجحل، وحقٌ شٌؼ تن صدر  ـ اهلقئي ؿرارهو رؿؿ 

بعدم جقاز حتقيؾ افؼـي  ٌوفغ  ـ ادول فشخص تو رـفي بغفرض اشفامخدام ادٌؾفغ ادحفقل 

 ًو رظًو وهل معؾؿ ذفؽ  ـ افق وهؼ افامل فد و  ـ حمقل ادٌؾغ، ألن ذفؽ ىلظوكي اشامخدا ًو حمر

 :ظذ ظؿؾ حمرم، وبامل ؾ اهلقئي ؿرارهو ادذـقر وؾق  ورد  ـ افؼـي مقصؾً دو يع

ؾنكف ال جيقز فؾؼـي تن مؼقم بامؼديؿ خد وت ـنيداع ( 000)ملـقدًا  ـ اهلقئي فؼرارهو رؿؿ 

دو ا ذففؽ  فـ معفوون ظفذ  7ٌوفغ ممدي ىلػ ادحرم وافؼـي معؾؿ بذفؽتو حتقيؾ تو حتصقؾ  

 .اإل ؿ

 .وبوهلل افامقؾقؼ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كٌقـو حمؿد وآفف وصحٌف تمجعغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بً عكيل :املٛقعٕٛ
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 هـ15/1/1419: التاريخ(                                         301)قرار اهليئة رقم             
 

 إجساءات بٝع عكاز: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ل اففقاع  مفـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ظفذ افسفٗا

افؼـٜ حقل جقاز احلفٚتت اتئفٜ ادامًَِفٜ بامًٚمفؾ افؼفـٜ بًٔٓفٚ افًَفٚع مرابحفٜ فًّال ٓفٚ 

 :وٕهف

بًد متِؽ افؼـٜ فًَِٚع ادىِقب مـ افًّٔؾ يَقم افؼـٜ بٚتيهٚل بٚفًّٔؾ ضٚفٛ  -1

بٔفع افؼاء ويٖخذ مقاؾَامف ظذ خهؿ افدؾًٜ ادَدمٜ وأيًٚب افامَقيؿ ؿبؾ يقؿًٔف ظفذ ظَفد اف

 .إلجراء خمؾ بؼظٜٔ افًِّٜٔامع افؼـٜ ؾٓؾ هذا 

يَقم بًض افًّالء ظـ جٓؾ بفدؾع مبِفغ افسفًل دُامفٛ افًَفٚع ؿبفؾ إؾفراغ افًَفٚع  -2

 .فِؼـٜ

يَقم بًض افًّالء ظـ جٓؾ بامقؿٔع ظَد افبٔع بْٔف وبفغ ادٚففؽ ؿبفؾ أن يفامؿ إؾفراغ  -3

 .افًَٚع فِؼـٜ

افًّٔؾ بٚشس ا  افسًل أو ؾسخ افًَد بْٔف وبفغ ذم احلٚفامغ افرٕٜٚٔ وافرٚفرٜ هؾ ؿٔٚم   -4

 ؟بًٔف ظذ ٍٕس افًّٔؾ ضٚفٛ افؼاءادٚفؽ يامٔح فِؼـٜ افدخقل ذم ذاء ٍٕس افًَٚع و

ؿٚم أحد افًّالء بدؾع افًربفقن فُِّامفٛ افًَفٚعي فٔفدفؾ ظفذ : ظرض ظِْٔٚ مٚ يع  -5

ف وظْفد ظِّفف بًفدم جفقاز جديامف ذم افؼاء ؿبؾ أن يىِٛ مـ افؼـٜ ذاء افًَٚع وبًٔف ظِٔف

ذفؽ اشامًٚ  افًربقن، ؾٓؾ هذا افامكف يامفٔح فِؼفـٜ ذاء ٍٕفس افًَفٚع وبًٔفف ظفذ ٍٕفس 

 (.احلٚفٜ ؾر يٜ)افًّٔؾ ادذـقع؟ 
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 :وبًد يٖمؾ اهلٔئٜ ؾٔ  ذـر يقصِٝ دٚ يع

األصؾ ذم مًٚمالت ادرابحٜ أت يُقن هْٚك يًٚمؾ بغ ضٚففٛ افؼفاء ومفـ ظْفده افًَفٚع 

ظٜ حٔٞ يْبٌل أن يامًٚمؾ ضٚفٛ افؼاء مع مـ شٔبًٔف افًَفٚع مرابحفٜ ويفسك ظِّٔفٜ وافبوٚ

ومفـ ( وهفق افراجحفل ذم هفذه احلٚففٜ)اتيهٚل وافامًٚمؾ وافامًٚؿد بغ مـ شٔنفسي افًَفٚع 

 .يّامِؽ افًَٚع أصال

وبًد إمتٚم إجراءات افامِّؽ مـ ؿبؾ ذـٜ افراجحل بْفٚء ظفذ ضِفٛ ظِّٔٓفٚ بقظفد ؽفر 

ذـٜ افراجحل بامقؿٔع ظَد بٔع مع ظِّٔٓٚ ضٚفٛ افؼاء ومـ ثؿ يٖخذ مْف افدؾًٜ  مِزم يَقم

ادَدمٜ ادْهقص ظِٔٓٚ ذم افًَد وفٔس فِؼـٜ أن يسامقذم مـ ظِّٔٓٚ صفٔئٚ مفـ مسفامِزمٚت 

وافس ح بٌر هذا يٗول إػ افهقعيٜ . افًَد ؿبؾ يقؿٔع افًَد، هذا هق األصؾ ذم هذه ادًٚمِٜ

 .حتٔؾ افًَد إػ ظَد ؽر ذظل ذم افامًٚمؾ افامل

وإذا وؿًٝ حٚفٜ حيُؿ ظِٔٓٚ بٖهنٚ اشفامرْٚء مفـ األصفؾ ادفذـقع إٍٓفٚ، ـفٖن يفدؾع افًّٔفؾ 

يُٚفٔػ شّرسة إػ شّسٚع افًَٚع افذي شامنسيف ذـٜ افراجحل فامبًٔف فف ؾُٔامٍفك ذم هفذه 

 .هتٚاحلٚفٜ بٖن يسامًٔد افًّٔؾ مٚ  ؾًف ويَقم ذـٜ افراجحل بٚشامُ ل إجراءا

ويْبٌل ظذ ذـٜ افراجحل أن يرَػ ظّال ٓٚ بىريَٜ افامًٚمؾ افؼظل افهحٔح ذم مرؾ 

هذه ادًٚمالت ويزو هؿ بٚخلىقات ادىِقبٜ وادّْقظٜ ـامٚبٔٚ حامك ت يًَقا ويَفع افؼفـٜ ذم 

 .ادحذوع

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، بن عقيل عبداهلل :املٛقعٕٛ
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 هـ28/3/1419: التاريخ                                       (302)قرار اهليئة رقم          
 

 عدّ جٛاش اضتدداّ بطاق١ : املٛضٛع

 فٝصا يف شساء ايرٖب ٚايفض١ ٚايعُالت

  465ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد احلّد هلل وحده وافهالة

 :ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ظذ اخلىٚب افقاع  مـ افؼـٜ وٕهف

ظذ رضوعة أن يَقم افؼـٜ بٖخذ يًٓفد مفـ ( 183)ٕهٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم ؿراعهٚ عؿؿ 

 .امفافًّٔؾ بٚشامخدام افبىٚؿٜ ذم ذاء افذهٛ وافٍوٜ وافًّالت، وإن خٚفػ يامؿ إفٌٚء بىٚؿ

وؿففد نففّـ هففذا افامًٓففد ذم ّٕففقذج ضِففٛ اتصففساك ذم بىٚؿففٜ افراجحففل اد ففٚز بففٚفَراع 

مـ ( 33)وؿد يبغ فِّحٚشٛ افَٕٚقين ذم مالحيامف عؿؿ ، وافذي يقؿع ظِٔف افًّٔؾ ( 253)

م ؿٔٚم بًض افًّالء بٚشامخدام بىٚؿٜ ؾٔزا افراجحفل ذم 1997يَريره ظـ افرِٞ افرٚفٞ فًٚم 

وـٚن اإلجراء ادامخذ مـ ؿبفؾ افؼفـٜ ظْفد ذففؽ هفق ، ادًٚ ن افٍْٔسٜ ظِّٔٚت ذاء فبًض 

ؾوفاًل ظفـ أن ، ومل يفامؿ إيَفٚف افبىٚؿفٜ ، إعشٚل خىٚب حتذيري فًِّٔؾ بًفدم يُفراع ذففؽ 

مرـز اخلدمٚت اإلفُسؤٕٜ فٔس فديف اتفٜٔ افسِٜٓ فٍحص افًِّٔٚت ادٍْذة وافامًفرف ظفذ 

وففدى . ىٚء افامٍقيض هلٚ أو إيَٚف افبىٚؿٜ افامل يٍْذ هبفٚافًِّٔٚت ادخٚفٍٜ ومـ ثؿ إيَٚف إظ

مامٚبًامْٚ أظدت ادذـرة ادرؾَٜ مـ ؿبؾ مرـز اخلدمٚت اإلفُسؤٕٜ إليوٚح اتثٚع ادسيبٜ ظفذ 

وـذفؽ صًقبٜ افامدؿٔؼ افالحؼ مـ ؿبفؾ ، إيَٚف افامٍقيض اخلٚص هبذا افْقع مـ افًِّٔٚت 

 .مرـز افًِّٔٚت ادٍْذة
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ادسيبٜ ظذ ذفؽ ؾٓل مْع اشامخدام افبىٚؿٜ ذم حمالت افسِسِٜ وادحالت افامل ؾٖمٚ اتثٚع 

وأمفٚ افامفدؿٔؼ افالحفؼ ، يامًٚمؾ ذم أـرر مـ شًِٜ ومـ نّْٓٚ افذهٛ مرؾ حمالت افسٚظٚت 

 ًٚ  .ؾٌر ممُـ فوخٚمٜ افًد  ادٍْذ مـ افًِّٔٚت وافامدؿٔؼ يامؿ يدوي

ادفذـقعة وأثرهفٚ ظفذ يىبٔفؼ ؿفراع اهلٔئفٜ ٕٖمؾ أن يْير اهلٔئٜ ذم مدى وجٚهٜ افهفًقبٚت 

 (.183)افؼظٜٔ عؿؿ 

 :وبًد يداول اهلٔئٜ ذم مٚ وع  مـ افؼـٜ ؿرعت مٚ يع

وأن يَقم بسحٛ افبىٚؿٜ مفـ افًّٔفؾ ، ( 183)يْبٌل ظذ افؼـٜ افامَٔد بَراع اهلٔئٜ عؿؿ 

ًٚ ظْد خمٚفٍامف فذفؽ افَراع أول مرة، ـف  يْبٌفل ظِ ٔٓفٚ اافٚذ اخلىفقات وذفؽ بًد إٕذاعه خىٔ

 .اتحامٔٚضٜٔ دْع وؿقع مرؾ هذه ادخٚفٍٜ افؼظٜٔ ألن  عء ادٍٚشد مَدم ظذ جِٛ ادهٚفح

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ28/3/1419: التاريخ                                      ( 303)اهليئة رقم قرار          
 

 احلًٍٛ اييت تصَع ايصسن١ ايكٝاّ بٗا : املٛضٛع

 يتخصٌٝ املدْٜٛٝات املتعثس٠
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

كؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل اد

 :افؼـٜ وٕهف

ٍٕديُؿ بٖن أظ ل جلْٜ افامحهٔؾ يامىِٛ ذم بًفض احلفٚتت ونفع حِفقل فسفدا  بًفض 

ادديقٕٔٚت ادامًررة، أو فامًفقيض افؼفـٜ ظف  حلَٓفٚ مفـ خسفٚ ر ـْامٔ فٜ فامفٖخر شفدا  هفذه 

 :ادديقٕٔٚت، وذفؽ ظذ افْحق افامٚيل

وذففؽ فسفدا   ،ى جٜٓ يَسض بّقجبٓٚ مبِغ يزيد ظفـ ادديقٕٔفٜن ن افًّٔؾ فد -أولا 

وإيداع مبِغ افزيٚ ة افذي حتد ه افؼـٜ بحسٚبف اجلٚعي ددة مًْٜٔ وذففؽ  ،ادديقٕٜٔ ادسامحَٜ

 .فامًقيض اخلسٚعة

ذم حٚفٜ شدا  افًّٔؾ ادديقٕٜٔ وعؽبامف ذم إظٚ ة افامًٚمؾ مع افؼـٜ مرة أخرى، يامؿ  -ثاكقاا 

افربح فًِّٔٚت افامّقيؾ اجلديدة، أو إيداع مبِفغ بٚحلسفٚب اجلفٚعي حتفد  افؼفـٜ زيٚ ة ٕسبٜ 

 .ؿّٔامف ومدة بَٚ ف بٚحلسٚب فامًقيوٓٚ ظـ اخلسٚ ر افْٚدمٜ ظـ ظدم شدا  ادديقٕٜٔ

ظّٔؾ يَدم بىِٛ ـنػ حسٚب جٚعي ظذ أن يامؿ يًقيض افؼفـٜ ب٘يفداع مبِفغ  -ثالثاا 

أو ب٘يفداع مفٚ يًفٚ ل ادبِفغ ادُنفقف فوفًػ  ،نًػ ادبِغ ادُنقف وفٍْس ؾسة افُنػ

 .ؾسة افُنػ
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ظّٔؾ مامٖخر ظـ شدا  ادديقٕٜٔ ادسامحَٜ ظِٔفف ويىِفٛ مِٓفٜ فِسفدا ، ويًفرض  -رابعاا 

افًّٔفؾ أن يَفدم ففف افؼفـٜ يسفٓٔالت أخففرى وبْسفبٜ عبفح مريًٍفٜ فامًفقيض افؼفـٜ ظففـ 

 .اخلسٚ ر افْٚدمٜ ظـ يٖخر افسدا 

 :ذـر يقصِٝ دٚ يعوبًد يداول اهلٔئٜ ذم 

فدى جٓفٜ يَفسض بّقجبفف  -حّؾ ظِٔف  يـ فِؼـٜ  -ت جيقز فِؼـٜ ن ن ظّٔؾ  -1

ًٚ يزيد ظـ افديـ افذي فِؼـٜ ظِٔف وذففؽ فسفدا  اففديـ ادسفامحؼ هلفٚ، دفٚ ذم ذففؽ مفـ  مبٌِ

َيض وإمٚ إمٚ أن ي"ألن هذه افًِّٜٔ ذم ٕامٚ  ٓٚ افسِبٜٔ متٚثؾ ظِّٜٔ  :افامحٚيؾ ظذ افربٚ ادحرم

وافٍرق بغ افهقعيغ هق يٌر افدا ـ ؾَط، ـ  إٔف ت جيقز فِؼفـٜ مىٚفبفٜ ٍٕفس ،  "أن يريب

افًّٔؾ ب٘يداع مبِغ افزيٚ ة افذي حتد ه افؼـٜ بحسٚبف اجلٚعي ددة مًْٔفٜ، وذففؽ فامًفقيض 

 .اخلسٚعة افامل حهِٝ ظذ افؼـٜ بسبٛ ظدم يسديد افًّٔؾ  يْف ذم افقؿٝ ادحد 

حٚفٜ شدا  افًّٔؾ  يْف فِؼـٜ وعؽبامف ذم إظٚ ة افامًٚمفؾ مفع افؼفـٜ مفرة أخفرى ذم  -2

وت جيفقز ، ؾ٘هنٚ شامدخؾ مًف بًَد جديد هلٚ أن يوع افسًر افذي يريوفٔف ويريوفٔف ظِّٔٓفٚ

فِؼـٜ مىٚفبٜ افًّٔؾ ب٘يداع مبِغ ذم احلسٚب اجلٚعي فدى افؼـٜ حتد  افؼـٜ ؿّٔامف ومدة 

يض اخلسٚ ر افْٚدمٜ ظـ ظدم شدا  افًّٔفؾ ادديقٕٔفٜ ذم حْٔٓفٚ: ألن ذم بَٚ ف ذم احلسٚب فامًق

وهفق مَٚبفؾ يفٖخر افًّٔفؾ ذم شفدا   يفـ افؼفـٜ  ،-فق ؾًِامف افؼـٜ  -هذا حتٚياًل ظذ افربٚ 

 .ظِٔف فِّدة افزا دة ظـ وؿٝ افسدا  بّقجٛ افًَد ادزم بغ افؼـٜ وافًّٔؾ

ٚعي بّبِغ حمد  ظذ أن يامؿ يًفقيض افؼفـٜ إذا يَدم ظّٔؾ بىِٛ ـنػ حسٚبف اجل -3

بّبِغ نفًػ ادبِفغ ادُنفقف وففٍْس ؾفسة افُنفػ أو ب٘يفداع مفٚ يًفٚ ل ادبِفغ ادُنفقف 

ًٚ، وهذا بخالف مفٚ ففق ضِبفٝ  :فوًػ ؾسة افُنػ ؾٓق ؽر جٚ ز ذظٚ ألٕف ؿرض جر ًٍٕ

٘ن ادًٍْفٜ منفسـٜ ؾف ،افؼـٜ مـ افًّٔؾ إيداع مبِغ يسٚوي ادبِغ افذي شحبف وفٍْس ادفدة

 .بغ افؼـٜ وافًّٔؾ وبٍْس افَدع ادامسٚوي افًٚ ل افبًٔد ظـ احلٔؾ افربقيٜ
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إذا ـٚن افًّٔؾ مامٖخرا ظـ شدا   يـ افؼـٜ ظِٔف ويىِفٛ مِٓفٜ فِسفدا ، ويًفرض  -4

افًّٔفؾ أن يَفدم ففف افؼففـٜ يسفٓٔالت أخفرى وبْسفبٜ عبففح مريًٍفٜ فامًفقيض افؼفـٜ ظففـ 

ؾ هبففذه يففٖخر افسففدا  ؾٕ٘ففف ت جيففقز فِؼففـٜ اتشففام ٚبٜ فىِففٛ افًّٔفففاخلسففٚ ر افْٚدمففٜ ظففـ 

وهفق عبفٚ اجلٚهِٔففٜ ،  "إمففٚ أن يَيضف وإمفٚ أن يففريب" : ألهنفٚ يففدخؾ ذم ظّفقم صفقعة افهفٌٜٔ

 .ادًروف، وفق ؾًِامٓٚ افؼـٜ فُٚن ذفؽ مـ احلٔؾ افقانحٜ ظذ افربٚ

 .حبف أمجًغوبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وص

 

 .مصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ28/3/1419: التاريخ                                       ( 304)قرار اهليئة رقم          
 

 اتفاق١ٝ بٝع َعادٕ: املٛضٛع

   766ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ 

افامل يؿ إظدا هٚ مـ ؿبؾ إ اعة اخلزيْفٜ ومرـفز افبحفقث  (اتػاققة بقع معادن)افؼـٜ ادرؾؼ بف 

زة اتيٍٚؿٔفٜ مفـ ؿبفؾ اهلٔئفٜ ويىِٛ افؼـٜ إجٚ ،(125)وادبْٜٔ ظذ ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 

 .افؼظٜٔ

وبًد  عاشٜ اهلٔئٜ فاليٍٚؿٜٔ ادذـقعة أ خِٝ ظِٔٓٚ بًض افامًفديالت وأجٚزهتفٚ بٚفهفٌٜٔ 

ادراؾَٜ هلذا افَراع، ويقجف اهلٔئٜ افؼظٜٔ افؼـٜ إػ افدخقل ذم ظَق  أـرفر أثفرًا مفـ افْٚحٔفٜ 

 .وؽرهٚ مـ افًَق  افؼظٜٔ ادًامزة وـٚفسِؿ واتشامهْٚع واإلجٚعة ،اتؿامهٚ يٜ وافامّْقيٜ

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ28/3/1419: التاريخ                                       ( 305)قرار اهليئة رقم          
 

 ( ب)ٚ بٓو ( أ)دخٍٛ ايصسن١ َع شسن١ : ملٛضٛعا

 يف عكد شسن١ حماص١
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ 

 .(ب)و ( أ)ع يقؿًٔف مع ذـٜ افؼـٜ ادرؾؼ بف ايٍٚؿٜٔ ذـٜ حمٚصٜ ومِحَٚيف، ادزم

وبًفد يٖمففؾ اهلٔئففٜ ذم صفٌٜٔ افًَففد ومِحَٚيففف أ خِففٝ ظِٔفف بًففض افامًففديالت وأجٚزيففف 

 .بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَراع

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 . الزايد، عبداهللمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                         ( 306)قرار اهليئة رقم          
 

 فصٌ اإلقساز يف احلطابات املصرتن١: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

كؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل اد

افؼففـٜ افففذي يىِففٛ ؾٔففف إجففٚزة صففٌٜٔ اإلؿففراع اخلففٚص بٚحلسففٚبٚت ادنففسـٜ افففذي يقؿًففف 

افؼـٚء ذم احلسٚب ادنسك فُٔقن مـ نّـ ادسامْدات اخلٚصٜ بٍامح احلسٚب واففذي شفبؼ 

 (.293)أن أجٚزيف اهلٔئٜ افؼظٜٔ بَراعهٚ عؿؿ 

 .افهٌٜٔ ادذـقعة وأجٚزهتٚ بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَراع وبًد يداول اهلٔئٜ ذم

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ 

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                         ( 307)قرار اهليئة رقم          

 

 إجاش٠ منٛذج خطاب ضُإ ايدفع١ املكد١َ: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ 

 .افدؾًٜ ادَدمٜافؼـٜ ادرؾؼ بف صٌٜٔ خىٚب ن ن 

، وظفذ افؼفـٜ يف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَفراعوبًد يداول اهلٔئٜ ذم افّْقذج ادذـقع أجٚز

اتفامزام ؾٔ  يامًِؼ بامحهٔؾ األجر وافرشقم ظفذ خىفٚب افدؾًفٜ ادَدمفٜ بف  شفبؼ أن ؿرعيفف 

 (.29)اهلٔئٜ افؼظٜٔ بَراعهٚ عؿؿ 

 .حمّد وآفف وصحبف أمجًغ وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                          ( 308)قرار اهليئة رقم         
 

 االشرتاى يف صٓادٜل االضتثُاز : املٛضٛع

 قت ايصساءع٢ً أضاس ايطعس اجلازٟ ٚ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ 

 :افؼـٜ وٕهف

 :حسٛ اتيٍٚؿٔٚت ادًّقل هبٚ حٚفٔٚ يامؿ اتصساك ذم افهْٚ يؼ اتشامر عيٜ وؾَٚ دٚ يع

 (.افامَقيؿ افسٚبؼ)اك يامؿ وؾؼ افسًر ادًِـ اتصس -أ

 .اتشس ا  يامؿ وؾؼ افسًر افذي شٔامحد  ذم افامَقيؿ افالحؼ -ب

اجلديد هق أن اتصساك يْبٌل أن يُقن وؾؼ افسًر اففذي شفٔامحد  ذم أول يَفقيؿ تحفؼ 

 .أشقة بحٚفٜ اتشس ا 

ساك ت مترفؾ احلََٔفٜ إذا ويْير هلذا افامًديؾ إٔف حيَؼ افًدافٜ ألن ؿّٜٔ افقحدة ظْفد اتصف

احامسبٝ وؾؼ افسًر ادًِـ تخامالف مرـز افهْدوق مـ يقم تخر ويامىِفٛ هفذا افامًفديؾ 

أن يامؿ حتديد ظد  افقحدات ادنسك ؾٔٓٚ وافامل يَٚبؾ مبٌِٚ مًْٔفٚ مفـ اتصفساـٚت ادَبقففٜ 

 .ادَدمٜ مـ افًّالء حغ إظالن افسًر ذم يقم افامَقيؿ افالحؼ

ف هْٚ إػ افامٍريؼ بغ يٚعيخ ؿبقل ضِٛ اتشس ا  أو ضِفٛ اتصفساك، وبفغ جيدع افامْقيو

يٚعيخ اتحامسٚب افًٍع فَّٜٔ افقحدات ادسفس ة أو افقحفدات ادنفسك ؾٔٓفٚ، حٔفٞ يَبفؾ 

 .افىِٛ ذم حٚفامل اتشس ا  واتصساك ذم يٚعيخ شٚبؼ فالحامسٚب ذم احلٚفامغ
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 :يقصِٝ دٚ يعوبًد يٖمؾ اهلٔئٜ ذم مٚ وع  مـ افؼـٜ 

وعبىفف بٚفسفًر  ،إن اتصساك ذم أي مفـ افهفْٚ يؼ اتشفامر عيٜ ادفذـقعة  خفقل ذم ظَفد

ففذا ت يفرى اهلٔئفٜ  ،افذي شٔامحد  ذم افامَقيؿ افالحؼ اد ٓقل جيًؾ ذم افًَد جٓٚففٜ مٍسفدة

 .افؼظٜٔ وجٚهٜ هذا افامٌٔر افذي يىِبف افؼـٜ

 .ْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغوبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕب

 

 .مصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                        ( 309)قرار اهليئة رقم          
 

 تعدٌٜ اتفاق١ٝ ايٛناي١ األضاض١ٝ : املٛضٛع

 ٚإجاش٠ صٝػ١ َعدي١  (284)اجملاش٠ بايكساز زقِ 

 ا يًعٌُ بٗا َٔ قبٌ إداز٠ ايصسن١ يف ايسٜاضَٓٗ

  425ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ؾَففد اضًِففٝ اهلٔئففٜ افؼففظٜٔ فؼففـٜ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ظففذ ايٍٚؿٔففٜ افقـٚفففٜ 

 (.284)هٚ عؿؿ األشٚشٜٔ افامل شبؼ أن أجٚزهتٚ اهلٔئٜ بَراع

ـفف  اضًِففٝ ظففذ مففٚ يَففدم بففف أمففغ اهلٔئففٜ افؼففظٜٔ مففـ أن إ اعة اخلزيْففٜ ذم مَففر افؼففـٜ 

بٚفريففٚض يرؽففٛ ذم إجيففٚ  بًففض افامًففديالت ظِٔٓففٚ فٔامففقاءم يىبَٔٓففٚ مففع افامًففٚمالت  اخففؾ 

 .افقتيٚت ادامحدة األمرئُٜ

األشٚشففٜٔ افامففل مففـ  وبامٖمففؾ اهلٔئففٜ فِامًففديالت ادففذـقعة أجففٚزت صففٌٜٔ ايٍٚؿٔففٜ افقـٚفففٜ

وهبذا يًامز  ،ادٍسض أن يسامخدم مـ ؿبؾ مُامٛ افؼـٜ ذم فْدن بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَراع

 .مٌِٚة( 284)افهٌٜٔ افامل شبؼ أن بًرٝ فِؼـٜ بَراع اهلٔئٜ عؿؿ 

ـ  أجٚزت اهلٔئٜ افهٌٜٔ ادًدفٜ مْٓٚ افامفل ضِبفٝ افؼفـٜ مفـ اهلٔئفٜ يًفديِٓٚ فامًّفؾ هبفٚ 

زيْفٜ ذم ٕىففٚق افقتيففٚت ادامحفدة األمرئُففٜ وهففل مرؾَففٜ هبفذا افَففراع، ويْبٌففل ظففذ إ اعة اخل

افؼـٜ افامٖـد مفـ شفالمٜ ومىٚبَفٜ افْسفخامغ افِامفغ شفامًّؾ هبف  بٚفٌِفٜ اإلٕ ِٔزيفٜ هلفٚيغ 

وذففؽ ب٘جفٚزهت  مفـ أمٕٚفٜ اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ بًفد  ،افْسخامغ افًفربٔامغ اد فٚزيغ هبفذا افَفراع

 .بؾ مسجؿ مامخهص ذم افسمجٜ افَٕٚقٕٜٔيرمجامٓ  مـ ؿ

 .هذا وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                          (310)قرار اهليئة رقم          
 

 أضِٗ ايصسنات املطا١ُٖ: املٛضٛع
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ، وبًد

ؾ٘ن ذـٚت ادسٚمهٜ ذم ظكٕٚ احلٚرض أصبحٝ مْبرٜ ذم جسفؿ األمفؿ وافنفًقب ظٚمفٜ 

ؾٔٓفٚ مرؾ اجلِّٜ افًهبٜٔ ذم اجلسؿ احلفل، وت ؽْفك ألمفٜ أو  وففٜ ظفـ ؿٔفٚم هفذه افؼفـٚت 

وتشٔ   -ألجؾ منٚعيع اخلدمٚت افًٚمٜ واإلٕامٚج افُرر ممٚ يً ز ـرر مـ مٔزإٔٚت افدول 

ظـ متقيِف، مرؾ منٚعيع افري وافُٓربٚء وادقاصالت افزيفٜ وافبحريفٜ واجلقيفٜ،  -افهٌرة 

ٚ واهلٚيػ اتيل وصبُٚت ادٔٚه ومْٚجؿ افرروات ادًدٕٜٔ، وذـٚت افامّقيـ إػ ؽر ذففؽ  ممف

ذفففؽ أن هففذه ادنففٚعيع افُففزى حتامففٚج إػ عؤوم أمففقال نففخّٜ ت . هففق مًففروف افٔففقم

 .يسامىًٔٓٚ األؾرا  ظٚ ة، ويؤؼ هبٚ أيوٚ مٔزإٔٚت افدول

ؾٔقزع عأم مٚهلٚ أشٓ  بٚتتف ومئٚت اتتف واداليغ، بَّٜٔ صٌرة فِسٓؿ، وهُفذا 

نًٛ، ويُقن هذه األشٓؿ جمٚل اشامر ع جيامّع فُؾ مْٓٚ عأم ادٚل افُٚذم مـ جمّقع أؾرا  اف

فهٌٚع اددخريـ افذيـ ت يبِغ وؾرهؿ حدًا يٍُل فؼاء ظَٚع يسفامٌِقٕف، وت فامّقيفؾ ظّفؾ 

وذم افقؿفٝ ٍٕسفف . اشامر عي، ؾٔنسي أحدهؿ ظد ًا مـ أشٓؿ هذه افؼـٚت فْٔامٍع بربحٓفٚ

ًٚ دؼفوظٓٚ اإلٕامفٚج ل افوفخؿ، أو اخلفدمٚت دمد افؼـٜ مـ هذا افام ّٔع فرأم مٚهلٚ مْىَِف

 .افامل يٗ هيٚ واحلٚجٔٚت افامل حتََٓٚ ألبْٚء اد امّع

إن هذه افؼـٚت ادسٚمهٜ أصبحٝ حٚجٜ مِحفٜ ت مْفٚص مْٓفٚ ذم : وبْٚء ظذ هذا َٕقل

احلٔففٚة ادًففٚسة ألي صففًٛ وذم أي  وفففٜ يريففد اتشففامٍٚ ة مففـ مْ ففزات افًِففؿ وافهففْٚظٜ 
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ذم مسامقى احلٔٚة افبدا ٜٔ، وذفؽ مـ ظف عة األعض افامفل  ون أن يبَك ( افامُِْقجٔٚ)وافامَْٜٔ 

 .أمر هبٚ اإلشالم فهٚفح اإلٕسٕٜٚٔ ظٚمٜ

وفُـ افقاؿع أن هذه افؼـٚت يَقم افٔقم ذم  ول ت يامَٔد إٔيّامٓٚ بٚجامْٚب افامًٚمفؾ مفع 

ؾاموفع شفٔقفامٓٚ ادٚفٔفٜ ذم يِفؽ ادهفٚعف ويامَفٚا ظِٔٓفٚ ؾقا فد . ادهٚعف افامَِٔديٜ افربقيٜ

ـ  يَفسض ذم بًفض احلفٚتت مفٚ حتامفٚج إفٔفف مففـ يِفؽ  ،يٜ يدخؾ ذم مقاع هٚ وأعبٚحٓٚعبق

ادهٚعف فَٚء ؾٚ دة يدؾًٓٚ، ويدخؾ يِؽ افَروض ذم إٕامٚج مفٚ يْام فف واففربح اففذي حتََفف، 

وحْٔئفٍذ جيفٛ إجيفٚ  حفؾ هلفذه ادنفُِٜ يُفقن  ،ؾٚفربٚ يدخؾ ذم بًفض أظ هلفٚ أخفذًا وإظىفٚءاً 

ًٚ بٚف  .ْير اإلشالملمَبقتً ذظ

ويرى اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم هذه ادنُِٜ إٔف ت يْبٌل أن يٍامك افْٚم بامحريؿ يداول أشٓؿ هذه 

افؼـٚت بهقعة مىَِٜ، وت أن يبٚح بهقعة مىَِفٜ، بفؾ يراظفك ذم ذففؽ حفٚجامٓؿ إػ هفذه 

ًٚ آخر تشفامر ع مفدخراهتؿ افهفٌر :افؼـٚت واؿامْٚء أشّٓٓٚ ة، تشٔ  افذيـ ت جيدون ضريَ

وذفؽ يسفامِزم افامّٔٔفز ،وذم افقؿٝ ٍٕسف جيٛ اشامبًٚ  افًْك احلرام مـ أعبٚح هذه األشفٓؿ

 :بغ خمامِػ حٚتت ذـٚت ادسٚمهٜ وبٔٚن حُؿ ـؾ حٚفٜ وؾَٚ فِامٍهٔؾ افامٚيل

ًٚ، ـؼفـٚت إٕامفٚج  :أولا  افؼـٚت ادسٚمهٜ افامل يُقن مقنقع ٕنٚضٓٚ اتؿامهٚ ي حمرمف

 .ربقيٜاخلّقع، وذـٚت افبْقك اف

ؾٓذه افؼـٚت حمرمٜ، وحيرم امامالك رء مـ أشّٓٓٚ ويداوفف بغ ادسِّغ وافامقشط ذم 

 .ذفؽ، ـ  حترم أعبٚحٓٚ

ًٚ  :ثاكقااا  ـسففٚ ر ادنففٚعيع  ،افؼففـٚت األخففرى افامفل يُففقن مقنففقع ٕنففٚضٓٚ حفالتً مبٚحفف

 .اإلٕامٚجٜٔ فِسِع واخلدمٚت افامل أصر إفٔٓٚ ذم مَدمٜ هذا افَراع
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ح امامالك أشّٓٓٚ ويداوهلٚ وأخذ ظٚ دات األشٓؿ مـ أعبٚحٓٚ، وفُـ بؼط أن وهذه يبٚ 

مٚ  خؾ ظفذ ظٚ فدات  -احامٔٚضٚ فزاءة ذمامف  -حيسٛ مٚفؽ األشٓؿ بهقعة  ؿَٜٔ أو يَريبٜٔ 

ويقزظفف ذم أوجفف  ،ؾٍٔرز مَداعه مـ ظٚ فدات األشفٓؿ ،ـؾ شٓؿ مـ افًْك احلرام ذم عبحف

مًٍْٜ، وت أن حيامسبف مـ زـٚيف، وت يًامزه صدؿٜ مـ حر مٚفف، وت اخلر  ون أن يْامٍع بف أيٜ 

ألن ـفؾ ذففؽ إامٍفٚع  :-وفق ـٕٚٝ مـ افرضا ٛ اجلٚ رة افيٚدفٜ-أن يدؾع بف رضيبٜ حُقمٜٔ 

وتشٔ  بهقعة يَريبٔفٜ  -بذفؽ افًْك احلرام مـ ظٚ دات أشّٓف، وإن حسٚب هذا افًْك

 .واتشامًٕٜٚ بٖهؾ اخلزة ،ة احلديرٜؿد أصبح مٔسقعا بٚفقشٚ ؾ واألجٓز -

وهبذا ٕٔرس ظفذ افْفٚم وٕ ْفبٓؿ احلفرام  ون أن ٕحفرمٓؿ  ،وهذا يدخؾ ذم ظّقم افبِقى

مففـ ضريففؼ اشففامر عي ت جيففدون بففديال فففف بسففبٛ صففٌر مففدخراهتؿ، مففع مالحيففٜ أن ضريففؼ 

مفع –ٕفٜ ادنٚعـٚت افهٌرة افام ٚعيٜ وادوٚعبٜ ؿد أصبح صديد اخلىفقعة بسفبٛ ٕفدعة األمٚ

ذم هذا افزمٚن، حٔٞ أصبح افذي يوع مٚفف ذم يد ؽره تشامر عه يدخؾ ذم خمفٚضرة  -األشػ

ًٚ أن ـرففرًا مفـ ادففدخريـ افهفٌٚع أيامففٚم  ـبفرة فٍسففٚ  اففذمؿ، ويًرنففف فِامسـفؾ وتشففٔ  أيوف

ؾُِفؾ زمفٚن حُّفف، وؿفد ؿفرع افٍَٓفٚء ذم . وأعامؾ ت يسامىًٔقن افًّؾ بٍٖٕسفٓؿ ألٍٕسفٓؿ

 .ررة أمقعا اشامرْٚ ٜٔ ظِِقهٚ بٍسٚ  افزمٚنمْٚشبٚت ـ

هذا وذم حٚفٜ يقاؾر ذـٚت مسفٚمهٜ يسفد احلٚجفٜ ويِامفزم بًفدم افامًٚمفؾ بٚفربفٚ أخفذًا أو 

إظىٚء ؾٔ ٛ ظذ ادسِّغ ظدم افامًٚمؾ مع افؼفـٚت ادسفٚمهٜ افامفل يَفسض بٚفربفٚ ويفق ع 

 . أمقاهلٚ بٍٚ دة

ًٚ ظذ مـ مُْفف اهلل  ـفٚن ذا شفِىٜ أو يِّفؽ مفـ األشفٓؿ ذم هفذه بفٖن  -ـذفؽ جيٛ ذظ

افؼـٚت مٚ يسامىٔع بف إفزام افؼـٜ بًفدم افامًٚمفؾ بٚفربفٚ أخفذا أو إظىفٚء، وأن يَامكف ظفذ 

جيفٛ ظِٔفف افَٔفٚم بفذفؽ، ؾف٘ن مل يسفامىع ؾٖنفًػ اإليف ن أن  -أشٚفٔٛ اتشامر ع اإلشالمٜٔ

 .قم بف افؼـٜ مـ افامًٚمؾ بٚفربٚيًٚعض بهقيف ذم جمِس إ اعهتٚ أو ذم مجًٔامٓٚ افًّقمٜٔ مٚ يَ
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 :مستـد هذا الرأي يف حؽم احلالة الثاكقة

 :قاعدة عموم البلوى ورفع احلرج( أ

وهل أصؾ ذظل ظٚم مامٍرع مـ مَهفد عؾفع احلفرج ذم مجِفٜ ادَٚصفد افًٚمفٜ فِؼفيًٜ، 

﴿: وهق ادَهد افذي جٚء ظْفف ذم افَفرآن افًيفٔؿ ؿقففف يًفٚػ      ﴾ 

﴿ :وؿقفف يًٚػ، [286: افبَرة]             ﴾ [185:افبَرة]. 

وؿد ؾرع ظِٔٓٚ ؾَٓٚء ادذاهٛ ظذ مر افًهقع مٚ ت حيل مـ ادَرعات افٍَٜٓٔ وافٍامٚوى 

ٔقيفٜ وضفروء افىفقاعئ وٕنفقء مع يَِفٛ األزمْفٜ، واخفامالف األمُْفٜ ويبفدل األونفٚع احل

ووع ت بًففض  ،-ؾوففاًل ادًففٚمالت واجلْٚيففٚت  -ادسففام دات، حامففك ذم أمففقع افًبففٚ ات 

 .ٕهقص افسْٜ افْبقيٜ ذم بًض ذفؽ مقحٜٔ بٚدبدأ

إٔف ظٍك ظـ شٗع اهلفرة إذا ذبفٝ مفـ اإلٕفٚء، مفع أهنفٚ شفبع بفْص  ؾَد ثبٝ ظـ افْبل 

إهنفٚ مفـ ": هفذا افًٍفق بَقففف ؾ افرشفقل وؿد ظِف، حديٞ آخر، وشٗعهٚ ذم األصؾ ٕ س

، منرًا إػ صًقبٜ افامحرز ظـ شٗعهٚ ألهنٚ يِٟ ادداخؾ ويامَْؾ ذم "افىقاؾغ ظُِٔؿ وافىقاؾٚت

 .افبٔقت ويْزل إفٔٓٚ مـ األشىحٜ، وهذا مـ صقع ظّقم افبِقى ـ  يذـره افٍَٓٚء

 :م افبِقى ـ  يعوؿد صٚغ اإلمٚم افرسخز ذم نقء يِؽ اتيٚت ؿٚظدة ظـ حُؿ ظّق

وـذفؽ صٚغ اإلمفٚم صفٓٚب  (. 1/99-ادبسقط) "مٚ ت يسامىٚع اتمامْٚع ظْف ؾٓق ظٍق"

 :افديـ افَراذم ذم افذخرة ؿٚظدة ذم ادًْك ٍٕسف ؾَٚل

ـؾ مٖمقع ينؼ ظذ افًبٚ  ؾًِف شَط األمر بف، وـؾ مْٓفل صفؼ ظِفٔٓؿ اجامْٚبفف : ؿٚظدة"

افنٓٚ ات ؿرعوا إٔفف ظْفد ؾسفٚ  افزمفٚن وصفٔقع  وذم( 1/189-افذخرة) "شَط افْٓل ظْف

افٍسؼ وٕدعة افًدافٜ يَبؾ ذم افَوٚء صٓٚ ة األمرؾ ؾٚألمرفؾ، فًّفقم افبِفقى ـفل ت يامًىفؾ 

 .افَوٚء إذا ضِبٝ افًدافٜ افُٚمِٜ ذم افنٚهد
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 :قاعدة احلاجة( ب

ٕٚفٝ وؿٚظدة احلٚجٜ افًٚمٜ ـذفؽ هل أصؾ جمّع ظِٔف، يٍفامح بفف بفٚب ذم ٕيفر افٍَٓفٚء ـ

ظّقمٚت افْهقص يَاميض شده، ذفؽ أن افؼيًٜ افُريّفٜ افسفّحٜ مفٚ جفٚءت فامسفد ظفذ 

افْٚم مْٚؾذ حٚجٚهتؿ احلََٜٔٔ وإٕ  جٚءت فامِبٜٔ احلٚجٚت افهحٔحٜ افامل يسامِزمٓٚ طروف 

احلٔٚة وافامًٚمؾ، وفامّْع احلٚجفٚت افزا ٍفٜ افقمهٔفٜ ـٚفربفٚ واخلّفر، ويبىفؾ افًفٚ ات افسفٔئٜ 

ٗ ي إػ افرضع وافًدوان وافام فٚوز ظفذ حَفقق افٌفر ـٚفرفٖع وأخفذ اففزيء افٍٚشدة افامل ي

بذٕٛ اد رم مـ ظنريف، وؿامؾ األوت  خنٜٔ اإلمالق، وٕحق ذفؽ مفـ ادٍٚشفد افامفل ييفـ 

 .حٚجٜ حٔقيٜ ذم اد امًّٚت اجلٚهِٜٔ

مفٚ وأصؾ ؿٚظدة احلٚجٜ هذه  فٝ ظِٔٓٚ افسْٜ افْبقيٜ افرٚبامٜ ذم بًض احلٚتت، مـ ذففؽ 

دٚ هنك ظـ ؿىع افن ر واحلنٔش ذم حرم مُٜ ؿفٚفقا ففف أهنفؿ  ثبٝ ذم افهحٚح مـ إٔف 

 . "إت اإلذخر": حيامٚجقن إػ اإلذخر ألجؾ شَقف بٔقهتؿ ؾٚشامرْٚه هلؿ، ؾَٚل

 .وهذا افْص يقحل بٚدبدأ افٍَٓل ذم عظٚيٜ احلٚجٚت احلََٜٔٔ

ٍَٓٔفٜ ـرفرة مْبرفٜ ذم ؾَفف ادفذاهٛ، إن يىبَٔٚت مبدأ عظٚيٜ احلٚجٜ ذم يٍريفع األحُفٚم اف

ومـ أبرز أمرِٜ ذفؽ . حامك أهنؿ يسٚحمقا ذم صقعة وانحٜ مـ افٌرع افٍٚحش عظٚيٜ فِحٚجٜ

فًَفد ذم اوذففؽ فِحٚجفٜ افداظٔفٜ إػ هفذا  ،إبٚحٜ ظَد اجلًٚفٜ عؽؿ مٚ ؾٔف مـ افٌرع افقانح

مقنفقع افٌفرع وافامٌفٚ   صٗون ـررة مـ افامًٚمؾ، وفنٔخ اإلشالم ابـ ئّٔفٜ عهفف اهلل ذم

 .ظْف فِحٚجٜ ـالم ٍٕٔس ؿٔؿ يْر افبهرة افٍَٜٓٔ، وـذا فامِّٔذه ابـ افَٔؿ عهٓ  اهلل يًٚػ

أبٚح بٔع افًرايٚ، وهق بٔفع مفٚ ظفذ  وؿد ثبٝ ذم افسْٜ افْبقيٜ افهحٔحٜ أن افرشقل 

ًٚ دـ حيامٚج إػ افرضٛ وفٔس فديف شقى ا فامّر، وذففؽ افْخٔؾ مـ افرضٛ بامّر خيرص خرص

 . وهذا ذم األصؾ ؽر جٚ ز، بؾ ـٚن تبد مـ حتَؼ افامسٚوي بٚفُٔؾ. عظٚيٜ حلٚجامف إػ افرضٛ
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 :وذم هذا ادَٚم يَقل صٔخ اإلشالم ابـ ئّٜٔ عهف اهلل يًٚػ

 ( 29/489-افٍامٚوى) "جيقز فِحٚجٜ مٚ ت جيقز بدوهنٚ، ـ  جيقز بٔع افًرايٚ بٚفامّر"

أن احلٚجففٜ ذم حففؼ افْففٚم ـٚؾففٜ يْففزل مْزفففٜ ": وافنففٚؾًٜٔ أيوففٚوؿففد ؿففرع ؾَٓففٚء احلٍْٔففٜ 

وادْرقع فِزعـق / 479-478/افٌٔٚثل فِ قيْل ص. ) "افرضوعة ذم حؼ افقاحد ادوىر

 (.32/واد ِٜ، مٚ ة/ 2/24-

إن اظامبففٚع احلٚجففٜ ذم دمففقيز ادّْففقع ـٚظامبففٚع ": وؿففٚل اإلمففٚم أبففقبُر بففـ افًففريب ادففٚفُل

ـامفٚب افَفبس ذح مقضفٖ مٚففؽ بفـ إٔفس تبفـ افًفريب حتفٝ ) "دحفرمافرضوعة ذم حتِٔفؾ ا

 (.799ص 2افَٚظدة افسٚبًٜ مـ ؿقاظد افبٔقع ج

ؾٕٚىالؿٚ مـ ؿٚظدة احلٚجٜ هذه يرى اهلٔئٜ أن ذـٚت ادسفٚمهٜ افامفل طٓفرت ذم افًهفقع 

 ادراؾؼ احلديرٜ ٕامٔ ٜ فامىقع احلٔٚة ادًٚسة ومْ زاهتٚ افًِّٜٔ، وطروؾٓٚ اتؿامهٚ يٜ، ويٖمغ

افُزى ـٚفُٓربٚء وصبُٚت ادٔٚه واهلٚيػ وافَْؾ واشامر ع افرفروات افىبًٔٔفٜ ادخامٍِفٜ ظفذ 

ًٚ، ـؾ ذفؽ جيًؾ يٖشٔس ذـٚت ادسٚمهٜ حٚجٜ حٔقيٜ ظٚمٜ وهذا . افْىٚق اد دي اؿامهٚ ي

يسففامِزم جففقاز يٖشففٔس هففذا افْففقع مففـ افؼففـٚت فِحٚجففٜ افًٚمففٜ يهففبح امففامالك أشففّٓٓٚ 

ًٚ، وتشٔ  بٚفْسبٜ فهٌٚع اددخريـ وأمقال األيامفٚم  فالشامر ع وأخذ أعبٚحٓٚ حٚجٜ ظٚمٜ أيو

واألعامؾ وشٚ ر افًٚجزيـ ظـ اشامر ع مٚ فدهيؿ مـ وؾر، وت يٍُل مٚ فدهيؿ دؼفوع دمفٚعي 

أو ذاء ظَٚع واشامٌالفف ـ  شبَٝ اإلصٚعة إفٔف، ؾٔ د هٗتء مجًٔٚ ذم أشٓؿ هذه افؼفـٚت 

فدهيؿ مـ وؾر، ـؾ بَدع مٚ يسامىٔع، وفُـ بٚفؼط افذي شبؼ بٕٔٚف، وهق إخراج مسامرّرا ًب  

، وسؾفف ذم أوجفف ًٚمِٓٚ افربفقي بحسفٚب وففق يَريبفلافًْك احلرام ادامحهؾ مـ بًض ي

 .اخلر  ون أن يْامٍع بف مٚفؽ األشٓؿ أيٜ مًٍْٜ
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مفقاع  افؼفـٜ ؿفد  أن افًْك احلرام وهق افٍقا د افربقيٜ افامل  خِفٝ ذم: هذا، وت يَٚل

اخامِىٝ بٚدٚل بهقعة ت يُّـ متٔٔزهٚ، ؾٔ ٛ أن يرسفي احلرمفٜ إػ اجلّٔفع، ت يَفٚل ذففؽ 

 .ألن ظغ ادٚل فٔسٝ هل احلرام ـٚخلّر واخلْزير، بؾ مٚفٔامف

 ؾَد جٚء ذم يٍسر آيٚت األحُٚم أليب بُر بـ افًريب حتٝ ؿقففف يًفٚػ ذم أواخفر شفقعة افبَفرة

[278] :﴿﴾ مٚ يع: 

ذهٛ بًض افٌالة مـ أعبٚب افقعع إػ أن ادٚل احلالل إذا خٚفىف حفرام حامفك مل يامّٔفز، "

يُقن افذي أخفرج هفق ثؿ أخرج مْف مَداع احلرام ادخامِط بف مل حيؾ ومل يىٛ، ألٕف يُّـ أن 

 .احلالل، وافذي بَل هق احلرام

وهذا ؽِق ذم افديـ، ؾ٘ن ـؾ مٚ مل يامّٔز ؾٚدَهق  مْف مٚفٔامف ت ظْٔف، وففق يِفػ فَفٚم ادرفؾ 

. ؾٚتخامالط إيالف فامّٔزه، ـ  أن اإلهالك إيالف فًْٔف، وأن ادرؾ ؿٚ ؿ مَٚم اففذاهٛ. مَٚمف

ًٚ، وبغ مًْك، واهلل أظِؿ  أهف((.وهذا بغ حس

ظفـ اففذيـ ؽٚففٛ أمفقاهلؿ حفرام، مرفؾ ادُٚشفغ، : وشئؾ اإلمٚم ابـ ئّٜٔ عهف اهلل يًٚػ

وأـِٜ افربٚ وأصبٚهٓؿ، ومرؾ أصحٚب احلرف ادحرمٜ ـّهقعي افهفقع وادْ ّفغ، ومرفؾ 

 أظقان افقتة، ؾٓؾ حيؾ أخذ ضًٚمٓؿ بٚدًٚمِٜ؟ أم ت؟

ل وحفرام، ؾٍفل مًفٚمِامٓؿ صفبٜٓ، وت حيُفؿ إذا ـٚن ذم أمقاهلؿ حال. احلّد هلل": ؾٖجٚب

بٚفامحريؿ إت إذا ظرف أن يًىٔف مٚ حيرم إظىٚؤه، وت حيُؿ بٚفامحِٔفؾ إت إذا ظرؾفف إٔفف أظىفٚه 

مل حيُفؿ بامحفريؿ ادًٚمِفٜ، وإن ـفٚن احلفرام هفق : مـ احلفالل، ؾف٘ن ـفٚن احلفالل هفق األؽِفٛ

 .بؾ هل حمرمٜ: األؽِٛ، ؿٔؾ بحؾ ادًٚمِٜ، وؿٔؾ

ًٚمؾ بٚفربٚ ؾٚفٌٚفٛ ظذ مٚفف احلالل، إت أن يًرف افُررة مـ وجف آخر، وذفؽ إٔف ؾٖمٚ اد

ًٚ بٖفػ ومٚ امغ ؾٚفزيٚ ة هل ادحرم ؾَط  .إذا بٚع أفٍ
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مل حيرم احلالل، بؾ فف أن يٖخذ ؿدع احلالل، ـ  ففق : وإذا ـٚن ذم مٚفف حالل وحرام اخامِط

 .خر، ؾٕ٘ف يَسؿ بغ افؼيُغـٚن ادٚل فؼيُغ ؾٚخامِط مٚل أحدمهٚ ب ل ات

احلفالل واحلفرام أخفرج ؿفدع احلفرام، وافبفٚؿل حفالل ففف، واهلل : وـذفؽ مـ اخفامِط ب ففف

 (.273-29272جمّقع ؾامٚوى صٔخ اإلشالم ج)أهف ."أظِؿ

ويْبٌل أن يِحظ ذم هذا ادَٚم إٔفف إذا نفَْٔٚ ظفذ ادسفِّغ بّ فر  افنفبٓٚت افبًٔفدة أو 

 ذم أشفٓؿ افؼفـٚت افامفل ففٔس ذم ذاهتفٚ وضبًٔامٓفٚ مفٕٚع ذظفل، افؤًٍٜ عؽؿ حٚجامٓؿ ـف 

وح رٕٚ ظِٔٓؿ امامالك أشّٓٓٚ ؾْٕ٘ٚ شًْزهلؿ ظـ جمٚل ظئؿ مـ افْنٚضٚت اتؿامهٚ يٜ افامل 

. أصبحٝ أشٚشفٜٔ ذم مجٔفع اففدول ادًفٚسة، ويبَفك هفذه ادراؾفؼ افُفزى ذم أيفدي ؽفرهؿ

 .اشامبًٚ  افًْك ادحذوعؾٚدهِحٜ أت ٕؤؼ ظِٔٓؿ مٚ  ام مـ ادُّـ 

هذا وؿد يبدو صبٜٓ أخرى ذم مسٖفٜ يداول أشٓؿ افؼـٚت ادسٚمهٜ هذه، وهل أن افسٓؿ 

يّرؾ جزءًا صٚ ًٚ مـ جمّقع أمقال افؼـٜ وحَقؿٓٚ مـ َٕق  شٚ ِٜ وشِع ؿٚ ّٜ، و يقن هلفٚ 

ًٚ مْٓٚ مفٚ ظِٔٓفٚ مفـ  يفقن وحَفقق فٌرهفٚ، ؾبٔفع افسفٓؿ وذاؤ ه مًْفٚه ظذ ؽرهٚ، مىروح

مبٚ فٜ مٚ يَٚبِف مـ ـؾ ذفؽ ذم افؼـٜ بٚفسًر افذي يبٚع بف افسٓؿ، ومًْك هذا أن جزءًا مفـ 

حمؾ هذا افبٔع هق سف جيٛ  ؾٔف افامَٚبض، ـ  أن بًض هذا ادبٔع  يـ ذم افذمؿ، ؾُٔقن مـ 

 .ؿبٔؾ بٔع افديـ فٌر مـ ظِٔف افديـ، وهق ؽر جٚ ز

دَرع ذم ادذاهٛ، وذم افَقاظد افٍَٓٔفٜ أن مفٚ يفدخؾ ذم واجلقاب ظـ هذه افنبٜٓ أن مـ ا

ًٚ ففق  ًٚ وت يُقن مَهق ًا وأصاًل ؾٔٓفٚ ت ينفسط ؾٔفف افؼفوط افامفل يىِفٛ ذظف افهٍَٜ يبً

: وع ت ظِٔف افهٍَٜ وحده، وأوع ت جمِٜ األحُٚم افًدفٜٔ ؿٚظديغ يٗيدان هذا ادًْفك مهفٚ

 (.54/م)"افامقابع مٚ ت يٌامٍر ذم ؽرهٚيٌامٍر ذم "( 48/م) "افامٚبع ت يٍر  بٚحلُؿ"
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: وظَٛ اشامٍٔٚ ف افبحٞ ذـر صٔخ اإلشالم مسٚ ؾ أخرى وثَٔفٜ افهفِٜ بٚدقنفقع وؿفٚل

 (.29/466افٍامٚوى . )"واألصؾ هؾ افًَق  ظذ افهحٜ، واحلٚجٜ  اظٜٔ إػ ذفؽ"

ِفٜ وفذفؽ أمر "وافًزة فألؽِٛ" "فألـرر حُؿ افُؾ"ومـ جٜٓ أخرى يَرع افٍَٓٚء أن 

افَِٔففؾ يامبففع افُرففر ذم "ـرففرة ذم ؾففروع افٍَففف، وسح اإلمففٚم ظزافففديـ بففـ ظبدافسففالم بففٖن 

 (.2/157ؿقاظد األحُٚم ) "افًَق 

وؿد جٚء ذم اجلزء افسفٚبع مفـ ؾامفٚوى افنفٔخ حمّفد بفـ إبفراهٔؿ آل افنفٔخ مٍامفك ادُِّفٜ 

 -بًٔٚ وذاءًا  ذم ـالمف ظـ ذـٚت ادسٚمهٜ وجقاز يداول أشّٓٓٚ افًربٜٔ افسًق يٜ 

 :مٚ يع -وهق مقنقظْٚ بٚفذات 

أن : إن ذم هذه افؼـٚت َٕق ا، وأن بٔع افَْد بَْد ت يهح إت بؼضف، َٕقل: ؾ٘ن ؿٔؾ"

افَْق  هْٚ يٚبًٜ ؽر مَهق ة، وإذا ـٕٚٝ هبذه ادرٚبٜ ؾِٔس هلٚ حُؿ مسامَؾ، ؾٕٚامٓك حمذوع 

 .افربٚ، ـ  شٖٔيت ذم حديٞ ابـ ظّر

ًٚ مفـ اففديقن أ: ؾ٘ذا ؿٔؾ ن فِؼـٜ  يقٕٚ ذم ذمؿ افٌر، وأن ظذ يِؽ األشٓؿ ادبًٔفٜ ؿسفى

: َٕقل. افامل يُقن ظذ أصؾ افؼـٜ، وأن بٔع افديـ ذم افذمؿ ت جيقز إت دـ هق ظِٔف بؼضف

َٚ مـ األصٔٚء افامٚبًٜ افامل ت يسامَؾ بحُؿ، بؾ هل يٚبًٜ وافَٚظدة إٔف يربٝ . فٌرهٚ وهذا أيو

 .يربٝ اشامَالتً  مٚ ت يبعٌ 

وففف مفٚل، ؾ ففف فِبفٚ ع إت أن  ،مفـ بفٚع ظبفداً : )ويدل ظذ ذفؽ حديٞ ابـ ظّفر مرؾقظفٚ

ؾًّقم احلديٞ يامْفٚول مفٚل افًبفد ادقجفق  واففذي ففف ذم . عواه مسِؿ وؽره( ينسضف ادبامٚع

 .ذمؿ افْٚم

ٚ فِذي بٚظٓفٚ، مـ بٚع ٕخاًل بًد أن يٗبر ؾرّرهت: )ويدل ظِٔف أيوٚ حديٞ ابـ ظّر اتخر

 .مامٍؼ ظِٔف( إت أن ينسضف ادبامٚع
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ووجف افدتفٜ أن بٔع افرّرة ؿبؾ بدو صالحٓٚ ت جيقز، فُـ دٚ ـٕٚٝ يٚبًٜ ألصِٓٚ اؽامٍر 

مل يٌامٍر فق ـٕٚٝ مسامَِٜ بٚفًَد ؾٔٓٚ مٚ
( )
 (.43-7/42افٍامٚوى ) 

وهفل  ظفـ بٔفع اففر ع ظـ هنل عشفقل اهلل  وؿد يُِؿ صٔخ اإلشالم بـ ئّٜٔ 

ظذ افن ر ؿبؾ بدو صالحٓٚ، وبحٞ ؾفٔ  إذا ـفٚن ذم بسفامٚن أصف ٚع مامْقظفٜ ؾبًٔفٝ ث عهفٚ 

افامل ظِٔٓٚ مجًٔٓٚ، وـٚن بًض األٕقاع ؿد بدا صالحف  ون بَٜٔ األٕقاع، ؾذـر صٔخ اإلشالم 

 : ذم صحٜ هذا افبٔع ؿقفغ 

ٚل هق ؿقل افِٔفٞ و ابفـ أحدمهٚ بٚجلقاز واتخر بٚدْع، وؿٚل أن افَقل بٚجلقاز ذم هذه احل

ؾَد جقز افِٔٞ بٔفع مجٔفع افبسفامٚن إذا صفِح ٕفقع ـف  جفقز بٔفع أحفد األٕفقاع إذا بفدأ "شًد 

وهذا افَقل ": ثؿ ؿٚل. صالح بًوف، ألن إجيٚب افامٍريؼ ؾٔف رضع ظئؿ، ثؿ بغ وجف افرضع

ًٚ ـ  هق ادنٓقع، واجلقاز هْٚ بّ ر   "احلٚجٜأؿقى مـ افَقل افرٚين وهق ادْع مىَِ
( )
. 

أن افًٍؾ إذا اصامّؾ ظذ مٍسدة : ورس افؼيًٜ ذم ذفؽ ـِف": ثؿ خامؿ هذا افبحٞ بَقفف

وأن بٔع افٌرع ؿد هنك . مْع مْف إت إذا ظٚعنٓٚ مهِحٜ عاجحٜ ـ  ذم إبٚحٜ ادٔامٜ فِّوىر

 ؾ٘ذا ظٚعض ذفؽ رضع أظيؿ مْف. ظْف ألٕف مـ ٕقع ادٔرس افذي يٍيض إػ أـؾ ادٚل بٚفبٚضؾ

ًٚ ألظيؿ افٍسٚ يـ بامحّؾ أ ٕٚمهٚ، واهلل أظِؿ ، 483-29/482افٍامٚوى ) "أبٚحف،  ؾً

 (.122-121/وافَقاظد افْقعإٜٔ ص

ومـ افنبٓٚت ادرٚعة أيوٚ بهد  افبحٞ ذم هذا ادقنقع أن يداول أشٓؿ افؼـٚت افامل 

 .جرى احلديٞ ظْٓٚ بًٔٚ وذاء يًامز ممٚعشٜ فِّحرم وإؿبٚتً ظِٔف مبٚذة

                                                 
 .أي فق بًٔٝ وحدهٚ  ون افن ر( 1)

 (602-602/ِٜ اد: ع)وهذا أيوٚ مذهٛ احلٍْٜٔ ( 2)
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ًٚ و ًٚ مَفدم ذم افقاؿع أن افَقل بٖن اإلشٓٚم ذم هذه افؼـٚت جيًفؾ اإلٕسفٚن ادسفٚهؿ مرابٔف

ظذ احلرام ٕٚصئ مـ ؿٔٚم افؼـٚت ادسٚمهٜ ظذ ذـٚت افًْٚن مـ مجٔع افْقاحل افٍَٜٓٔ، 

وإذا ـٚن مـ افراجح فدى ضٚ ٍٜ مفـ افٍَٓفٚء واتؿامهفٚ يغ وافَفٕٚقٕٔغ ادْيفريـ فؼفـٚت 

هنٚ فٔسٝ مَٔسٜ ظذ مجٔع أحُٚم ذـٜ افًْٚن بؾ هل ذـفٚت حديرفٜ ذات ضبًٔفٜ ادسٚمهٜ أ

خمامٍِٜ ظـ ذـٜ افًَد ؾال يُّـ أن يَٚل أن ادسٚهؿ بّ فر  ذاء أشفّٓٓٚ ؿفد أؿحفؿ ٍٕسفف 

وإذا ـٕٚفٝ  ،ظذ افربٚ: إذ إن إؿدامف ظبٚعة ظـ ذاء أشٓؿ دمٚعيٜ يدوع ذم ٕنٚط حالل أصٚفٜ

ًٚ فًٚمؾ مًغ وطروف خٚصٜ يامًرض هلٚ هذه افؼـٚت مْٓٚ يِؽ افْنٚضٚت ينقهبٚ ا فربٚ يبً

حريففٜ جمِففس إ اعات هففذه افؼففـٚت ذم افامكففف ذم مجٔففع أظ هلففٚ ؾففال يًْففل ذفففؽ أن جمففر  

اإلشٓٚم يُسٛ ادسٚهؿ شّٜ افؼيؽ ذم ـٚؾٜ افًِّٔٚت افامل يامحرك هبفٚ  وتب عأم ادفٚل 

 ."األمقع بَّٚصدهٚ"ادًِقم أن  وافام ٚعة ؾٔف ذم هذه ادْنست احلديرٜ، ومـ

ُمفّد "وؿد حلظ ؾَٓفٚء ادفذهٛ ادفٚفُل وادفذهٛ احلْفبع أثفر افامبًٔفٜ بهفد  بحفرٓؿ ذم ؿٚظفدة 

بحٔفٞ مفـ ـفٚن  -وهل أن يبٔع مٚت عبقيٚ ب ْسف ومًٓ  أو مع أحدمهٚ مـ ؽفر جْسفف– "ظ قة

جفٚء ذم : ًفٚ ؽفر مَهفق  جفٚزؿهده بٔع افربقي ب ْسف مامٍٚناًل مل جيز هذا افامًٚمفؾ، وإن ـفٚن يب

 :افْص اتيت "ُمّد ظ قة "فدى اشامًرانف مسٖفٜ  29/465ؾامٚوى صٔخ اإلشالم ابـ ئّٜٔ 

ؾ٘ذا ـٚن ادَهق  بٔع افربقي ب ْسف مامٍٚناًل، وؿد أ خؾ افٌر حِٔفٜ، ـّفـ يبٔفع أفٍفل "

ـ  هق . ريّفؾٓذا ت عيٛ ذم حت:  عهؿ بٖفػ  عهؿ ذم مْديؾ، أو ؿٍٔزي حْىٜ بٍَٔز ذم زٕبٔؾ

 .مذهٛ مٚفؽ وافنٚؾًل وأهد

وإن ـٚن ادَهق  هق افبٔع اجلٚ ز، ومٚ ؾٔف مـ مَٚبِفٜ عبفقي بربفقي آخفر هفق  اخفؾ ظفذ 

وبٔفع  ،وجف افامبع، ـبٔع افٌْؿ بٚفٌْؿ، وذم ـؾ مْٓ  فبـ وصقف، أو بٔع ؽفْؿ ذات ففبـ بٌفْؿ

، ؾٓذا مقهٝ بف، وٕحق ذفؽِٔٓٚ ذهٛ يسر  اع ممقهٜ بذهٛ، وبٔع احلِٜٔ افٍؤٜ بذهٛ وظ



 481 

افهقاب ؾٔف إٔف جٚ ز، ـ  هق ادنٓقع مـ مذهٛ أهد وؽره، ـ  جٚز  خقل افرّرة ؿبؾ بدو 

 ."....صالحٓٚ ذم افبٔع يبًًٚ 

  شبؼ ت يرى اهلٔئٜ مٚ يقجٛ افَقل بامحريؿ يداول أشٓؿ افؼـٚت ادسٚمهٜ افامل شبؼ ّؾ

، مٚ ظدا افؼـٚت افامل يُقن مقنقع ٕنٚضٓٚ ذـرهٚ شقاء بًٔٓٚ وذاؤهٚ وافامقشط ذم ذفؽ

ًٚ، ـؼـٚت إٕامٚج اخلّقع وذـٚت افبْقك افربقيٜ وٕحقهٚ  .اتؿامهٚ ي حمرم

ًٚ مفـ : ثالثاا  افؼـٚت افامل يُقن جمّقع األمقال افامل مترؾ ح ؿ أظ هلٚ واشفامر عاهتٚ مٗفٍف

 .ظْكي احلالل واحلرام

ًٚ آخر بٍٚ دة  مرٚل ذفؽ ذـٜ عأم مٚهلٚ مِٔقن عيٚل مَس ً  إػ أشٓؿ اؿسنٝ ؾقؿف مِٔقٕ

ؾف  حُفؿ امفامالك ويفداول  ،عبقيٜ مـ أحد افبْقك وأصبح ح ؿ أظ هلٚ واشامر عاهتٚ مِٔفقٕغ

 ؟ٚ وأخذ ظٚ داهتٚ ذظًٚ أشّٓٓ

مـ افقانح أن هذه احلٚل مترؾ صبٜٓ ذم هذه افؼـٜ ؽر مٚ يَدم ذـره مـ افنبٓٚت افامفل 

َٜٓٔ ؾٔٓٚ، ؾامِؽ ؿد ـٚن ظْك احلرام ذم ضريَٜ اشامر ع عأم مٚهلفٚ ظرنْٚهٚ وبْٔٚ ادخٚعج افٍ

مامُقن مـ ظْكيـ  -وفق بْنٚضٚت مـ إٔقاع احلالل  -أمٚ هذه ؾ هلٚ افذي يسامرّر . احلالل

 .حالل وحرام

ًٚ )وبًففد ادداوفففٜ ادسامٍٔوففٜ ذم ذفففؽ وذم نففقء اتظامبففٚعات افسففٚبَٜ ذم  مففـ ؿٚظففدة ( ثٕٚٔفف

وؿِٜ افًْك احلرام بٚفْسبٜ فِحالل ومٚ يدخؾ يبًفٚ أو ؿهفدا إامٓفٝ احلٚجٜ وظدم افامؤٔؼ 

 :اهلٔئٜ افؼظٜٔ إػ افرأي افامٚيل

إذا ـٚن افًْك احلرام ذم جمّقع األمقال افامل يسامرّرهٚ مـ ظَٚع ومَْقل وأثفٚث ومفقا  

أي عأم مٚهلففٚ  -ظفـ ثِففٞ مٚفٔامٓففٚ   -أي اجلففزء احلففرام–أوفٔفٜ وشففِع دمٚعيففٜ وٕحقهفٚ يَففؾ 

ًٚ وذاءاً  -امٔٚضٚهتٚ واح  .ؾ٘ن هذه افؼـٜ ت حيرم يداول أشّٓٓٚ بًٔ
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هذا افامحديد بٖؿؾ مـ افرِٞ فِ زء احلرام ادخامِط ذم عأم ادٚل ٍٕسف هبذه افؼـٚت ؿفد 

ؿدعيف اهلٔئٜ افؼظٜٔ فامسٓٔؾ يىبٔؼ افامّٔٔز بفغ افَِٔفؾ وافُرفر، وأن ذففؽ افامّٔٔفز بٔفْٓ  ذم 

ًٚ ظِٔف   ت ؾ ـررة مـ األحُٚم افؼظٜٔ، فُـ ذم مقنقظْٚ هذا تبفد مفـ احلُؿ جقازًا ومًْ

ونع حد فَِِفٜ وافُرفرة فٔسفامىٔع افنفخص افًفٚ ي افامّٔٔفز وافامىبٔفؼ، ؾفرأت اهلٔئفٜ بْيفر 

اجامٓٚ ي مْٓفٚ، واشفامْٚ ًا إػ  ت فؾ ذم بًفض افْهفقص افؼفظٜٔ، وإػ ادًَفقل، أن يًامّفد 

 .افرِٞ حدًا بغ افَِٜ وافُررة

اففامخِص مفـ اففربح افًٚ فد ظفذ افسفٓؿ مفـ افًْكف احلفرام ذم حٚففٜ اؿفساض أمٚ ـٍٜٔٔ 

افؼـٜ بربٚ يَؾ ظـ افرِٞ مـ جمّقع األمقال افامل يسامرّرهٚ وادنٚع إفٔٓفٚ إٍٓفٚ ؾفسى اهلٔئفٜ 

 :ؾٔف افىريَٜ افامٚفٜٔ

إذا ؾرنْٚ أن عأم مٚل افؼـٜ مِٔقن عيٚل وؿد اؿسنفٝ ؾقؿفف بٚفربفٚ مفٚ امل أففػ عيفٚل 

ًٚ ومٚ امل أفػ عيٚل، وجٚء عبفح افسفٓؿ مٚ فٜ وظؼفيـ عيفٚت، ؾف٘ن ؾٖصبح  جمّقع ذفؽ مِٔقٕ

 .ذفؽ يًْل أن افُسٛ ؿد ٕنٖ ظـ افًّؾ وعأم ادٚل، ومْف ادبِغ ادَسض

وب  أن افربح يْامٟ مـ ظْكيـ مهٚ عأم ادفٚل وافًّفؾ، وأن اخلبفٞ ذم عبفح افسفٓؿ إٕف  

ؾٓق مبٚح ذم ذايف، وٕامٔ ٜ ذفؽ أن يَسفؿ عبفح افسفٓؿ  جٚء مـ اجلزء ادٖخقذ بٚفربٚ أمٚ افًّؾ

ٕهٍغ، ٕهػ مـ افًّؾ ادبٚح وٕهٍف اتخر مـ جزء عأم مٚل افسٓؿ ذفؽ اجلزء ادفٖخقذ 

ؾُٔفقن ٕهفػ . بىريؼ افربٚ ادحرم، ومَفداع ذففؽ اجلفزء هفق افسفدم ذم افهفقعة ادفذـقعة

 ًٚ  .شدم افسٓؿ وؿدعه ظؼة عيٚتت خبٔر

ًٚ وذاءًا وأخفذ إن ـؾ مفٚ شف :رابعاا  بؼ بٕٔٚفف خفٚص بامفداول أشفٓؿ ذـفٚت ادسفٚمهٜ بًٔف

 .ظٚ دات يِؽ افسٓؿ مـ األعبٚح افامل يقزظٓٚ افؼـٚت
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أمٚ اتصساك ذم يٖشفٔس ذـفٚت يُفقن مفـ خىفٜ ظِّٓفٚ أن يامًٚمفؾ ذم مجِفٜ مًٚمالهتفٚ 

ًٚ ذم واحامٔٚجٚهتٚ افامّقئِٜ ومدايْٚهتٚ ات ام ٕٜٔ ظذ أشفٚم افٍقا فد افربقيفٜ، أو ـف ٚن مْهقصف

 ًٚ ٕيٚمٓٚ ظذ جقاز ذفؽ، ؾ٘ن اتصساك ذم يٖشٔس هذه افؼـٚت ت يرى اهلٔئٜ افؼظٜٔ وجٓ

 .جلقازه ذظًٚ 

جًِْفٚ ( 53)إلحٚضامُؿ وافًّؾ بّقجبف واظام   هذه افهٌٜٔ بدتً مـ صٌٜٔ افَراع عؿفؿ 

 .اهلل وإيٚـؿ مـ ادامًٚوٕغ ظذ افز وافامَقى

 . وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغوبٚهلل افامقؾٔؼ، وصذ اهلل

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                         ( 311)قرار اهليئة رقم          
 

 إجاش٠ اتفاقٝيت ايتصٓٝع ٚاملعاجل١: املٛضٛع
 

 :وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد احلّد هلل وحده 

ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼفظٜٔ فؼفـٜ افراجحفل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ظفذ ايٍفٚؿٔامل افامهفْٔع 

واألخفرى يقؿًٓفٚ مفع افًّٔفؾ ( صااكع)وادًٚجلٜ أحدمهٚ يقؿًٓٚ افؼـٜ مع افًّٔؾ بهفٍامٓٚ 

 فْففدن بٚفامًففٚون مففع أمٕٚففٜ اهلٔئففٜ وافِامففغ ؿففد أظففدمهٚ مُامففٛ افؼففـٜ ذم( مستصااـع)بهففٍامٓٚ 

 .افؼظٜٔ

وبًد اضالع اهلٔئٜ ظذ افهٌٔامغ ادذـقعيغ أجفرت ظِفٔٓ  بًفض افامًفديالت وأجفٚزهت  

 .بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَراع

ويْبٌفل ظففذ افؼفـٜ افامٖـففد مفـ شففالمٜ ومىٚبَففٜ افْسفخامغ افِامففغ شفامًّؾ هبفف  بٚفٌِففٜ  

وذفؽ ب٘جفٚزهت  مفـ أمٕٚفٜ اهلٔئفٜ  ،ربٔامغ اد ٚزيغ هبذا افَراعاإلٕ ِٔزيٜ هلٚيغ افْسخامغ افً

 .افؼظٜٔ بًد يرمجامٓ  مـ ؿبؾ مسجؿ مامخهص ذم افسمجٜ افَٕٚقٕٜٔ

 .وبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ6/4/1419: التاريخ                                         ( 312)قرار اهليئة رقم          
 

 منٛذج إقساز َٔ املهتب ايعكازٟ : املٛضٛع

 املطتفٝد َٔ ايطعٞ
 

 :احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف، وبًد

ٜ فالشامر ع ظفذ اخلىفٚب اففقاع  مفـ ؾَد اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٔ

افؼـٜ ادرؾؼ بف صٌٜٔ إؿراع مفـ ادُامفٛ افًَفٚعي ادسفامٍٔد بٚفسفًل، تشفامخدامف ذم ٕنفٚط 

 .افبٔع بٚفامَسٔط فًَِٚعات واألعا 

 .وبًد  عاشٜ اهلٔئٜ فِّْقذج ادذـقع أجٚزيف بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا فَراع

 .ٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغوبٚهلل افامقؾٔؼ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔ

  

 .، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/7/1419: التاريخ                                          (317)القرار رقم          

 

 ايطٝاض١ ايصسع١ٝ يًصسن١ :املٛضٛع

 

فسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آففف احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وا

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

ؾٕ٘ف بًد افْير ذم افسٔٚشٜ افؼظٜٔ ادحٚفٜ إػ اهلٔئٜ افؼظٜٔ مـ جمِفس اإل اعة ذم افؼفـٜ 

ؾف٘ن اهلٔئفٜ ؿفد أصفدعت  فامُقن جزءًا مفـ  فِٔٓفٚ اجلديفد فِسٔٚشفٚت افًٚمفٜ وافهفالحٔٚت،

 :هف بٖن يُقن افسٔٚشٜ افؼظٜٔ فِؼـٜ بٚفْص افامٚيل9/7/1419ذم ( 317)ؿراعهٚ عؿؿ 

 :السقاسة الرشعقة لؾرشكة)

يِامزم ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظذ ٍٕسٓٚ مْذ إٕنٚ ٓٚ يىبٔؼ أحُٚم افؼفع 

ذففؽ إٔنفٖت هٔئفٜ ذظٔفٜ  وفامحَٔفؼ. مَٚصد افامؼيع ذم مجٔع مًٚمالهتفٚادىٓر ومراظٚة 

يًامّد يُقيْٓٚ ويَر ت حامٓٚ مـ اجلًّٜٔ افًٚمٜ، وهل مسامَِٜ ظـ مجٔع إ اعات افؼفـٜ، 

وهذا اتفامزام يًامز  أهؿ مًٚير اجلق ة  .واوع مجٔع يًٚمالت افؼـٜ دقاؾَامٓٚ ومراؿبامٓٚ

فَٔففٚ ات ؾًففذ ا. افامففل حتففرص ظِٔٓففٚ افؼففـٜ ذم مْام ٚهتففٚ وخففدمٚهتٚ ادَدمففٜ فًّال ٓففٚ

ٕيففٚم افؼففـٜ وؿراعاهتففٚ مففـ  وافًففٚمِغ بٚفؼففـٜ اتفامففزام هبففذه افسٔٚشففٜ وؾففؼ مففٚ وع  ذم

 :خالل

مففـ ظَففد افامٖشففٔس وافْيففٚم األشففٚد فؼففـٜ افراجحففل ادكففؾٜٔ ( 47)ادففٚ ة  -1

 .فالشامر ع
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هففف بٕ٘نففٚء اهلٔئففٜ 15/2/1499ذم ( 4)ؿففراع جمِففس اإل اعة ذم جِسففامف عؿففؿ  -2

ّامٓٚ ويسفّٜٔ أظوفٚ ٓٚ واففذي يفؿ ظرنفف ظفذ اجلًّٔفٜ افامٖشٔسفٜٔ افؼظٜٔ وبٔٚن مٓ

 .هف7/3/1499فِؼـٜ ذم اجام ظٓٚ بامٚعيخ 

ادذـرة افامٍسريٜ ألؽراض ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ افهٚ عة بَراع اهلٔئٜ عؿؿ  -3

 هف 5/19/1411ذم   ( 99)

 :ويَاميض يىبٔؼ ذفؽ مٚ يع

 .ع أجٓزة افؼـٜ وإ اعاهتٚؿراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ مِزمٜ جلّٔ :أولا 

 .يىبٔؼ ؿراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ مسٗوفٜٔ اإل اعات افامٍْٔذيٜ ظذ خمامِػ مسامقيٚهتٚ :ثاكقاا 

 .ت يَدم أي مْامٟ أو خدمٜ إت بًد إؿراعه مـ اهلٔئٜ افؼظٜٔ :ثالثاا 

 .ت جيقز اإلؿدام ظذ إجراء خمٚفػ ألي ؿراع مـ ؿراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ مىًَِٚ  : رابعاا 

اإلؿدام ظفذ خمٚفٍفٜ أي ؿفراع مفـ ؿفراعات اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ بفٖي صفُؾ، أو خمٚفٍفٜ  :خامساا 

إجراء ذظل ؿٚ ؿ، أو يَديؿ مْامٟ أو خدمٜ  ون إجٚزة ذفؽ مـ اهلٔئٜ: ـفؾ مفـ ذففؽ يًامفز 

 .خمٚفٍٜ يسامقجٛ اجلزاء ذم حؼ مريُبٓٚ

 ،ٜ ومامٚبًفٜ ئٍْفذ ؿراعاهتفٚؿٔٚم اهلٔئٜ بّراؿبفٜ أظف ل افؼفـٜ مفـ افْٚحٔفٜ افؼفظٔ :سادساا 

 .ويبٚذ ذفؽ جٓٚز إ اعة افرابٜ افؼظٜٔ ادريبط بٚهلٔئٜ،ومـ يراه اهلٔئٜ ممـ يهِح هلذه ادّٜٓ

 ،افًّؾ ظذ يىقير افهٔغ وافًَق ب  يامٍؼ مفع ؿقاظفد افؼفيًٜ وحيَفؼ مَٚصفدهٚ :سابعاا 

 .وذفؽ ذم مًٚمالت افؼـٜ ادحِٜٔ وافدوفٜٔ

 .شالمل ذم األظ ل ادكؾٜٔ واتشامر عيٜ بٚفقشٚ ؾ ادْٚشبٜٕؼ افقظل اإل :ثامـاا 

افًْٚيٜ بٚخامٔفٚع افًفٚمِغ ذم افؼفـٜ ت شفٔ  افَٔفٚ ات ممفـ فديفف افرؽبفٜ ذم يقجفف  :تاسعاا 

افؼففـٜ واتشففامًدا  فامٍْٔففذ هففذه افسٔٚشففٜ، واتهففام م ادسففامّر بٚفامففدعيٛ افؼففظل دْسففقيب 

 .افؼـٜ
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مٜ يىبٔؼ افَراعات افؼظٜٔ ويسٓؾ افرؿٚبٜ ظِٔٓٚ مـ خالل افًّؾ ب  يوّـ شال :عارشاا 

و فٔؾ افوفقابط افؼفظٜٔ ألٕنفىٜ ،إصداع األ فٜ ادْٚشبٜ، ومـ أبرزهٚ  فٔؾ افرؿٚبٜ افؼظٜٔ

 هف.أ( افؼـٜ وإجراء افًّؾ هبٚ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

، عبـداهلل الباـام، عبـداهلل    مصـطفى الزرقـاء  ، صـاحل احلصـني  ، عبداهلل بن عقيـل  :املٛقعٕٛ

 .الزايد
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 هـ7/8/1419: التاريخ                                                 ( 318)القرار رقم          
 

 .جاش٠ منٛذج طًب تطٌٗٝ يضُإ حطاب اضتثُازإ: املٛضٛع
 

ء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚ

 :أمٚ بًد مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، وصحبف أمجًغ وظذ

 7و 6ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد ذم يٚعيخ 

هف، بًد اضالظٓٚ ظذ افّْقذج افقاع  مـ افؼفـٜ بنفٖن ضِفٛ يسفٓٔؾ بوف ن 1419صًبٚن 

اشففامر ع حيامففقي ظففذ بٕٔٚففٚت متففأل مففـ افًّٔففؾ، وبٕٔٚففٚت متففأل مففـ إ اعة اتشففامر ع  حسففٚب

ؿرعت إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَفٜ هلفذا افَفراع وادقؿًفٜ مفـ  ،واخلدمٚت اخلٚصٜ

 .اهلٔئٜ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

، عبداهلل بن منيع، عبداهلل مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل: املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ7/8/1419: التاريخ                                                ( 319)القرار رقم      
 

 إقساض ايصسن١ يعًُٝٗا َبًػًا : املٛضٛع

 سائٗا َٔ خالٍ ايصسن١بػسض اضتثُازٙ يف بٝع األضِٗ ٚش
 

احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ

 7و 6ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد يٚعيخ 

هف، بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ افؼـٜ ظـ حُؿ إؿراض افؼـٜ 1419صًبٚن 

 ،مـ إمجٚيل ؿّٜٔ أصقفف افامل ـٚن يّامُِٓٚ ظْد افؼـٜ%( 59)ظِّٔٓٚ مبٌِٚ مـ ادٚل يهؾ إػ 

ويُقن األشٓؿ افامل يامُِّٓٚ افًّٔؾ ويامداول هبٚ مـ خالل افؼـٜ ن ٕٚ فَِرض احلسـ، 

ضٝ افؼـٜ ظذ ظِّٔٓٚ افذي أؿرنامف هذا افَرض أن يامًٚمؾ بف ذم وظـ احلُؿ ؾٔ  فق اصس

 .األشٓؿ ؾَط مـ خالل افؼـٜ  ون ؽرهٚ

 :وبًد افامٖمؾ وادداوفٜ ؿرعت اهلٔئٜ مٚ يع

ت جيقز فِؼـٜ أن يَرض ظِّٔٓٚ مبٌِٚ مـ ادٚل وينسط ظِٔف أن يامًٚمؾ بف ذم افسٓؿ ؾَط  -1

ًًٍٚ ظـ ضريؼ افؼـٜ وبقاشىامٓٚ  ون ؽر  .هٚ، فدخقل ذفؽ ذم افَرض افذي جّرٕ 

حٔٞ يُقن فف حؼ افامكف ذم  ،جيقز فِؼـٜ أن يَرض ظِّٔٓٚ بدون ذفؽ افؼط -2

 ،افَرض، شقاء ظـ ضريؼ افؼـٜ أو ؽرهٚ وشقاء ـٚن افامًٚمؾ ذم األشٓؿ أو ؽرهٚ

 .وفِؼـٜ أن يقثؼ ذفؽ افَرض برهـ أو ن ن

 .فف وصحبف أمجًغوصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آ

عبداهلل  ، عبداهلل بن منيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ7/8/1419التاريخ                                                   ( 320)القرار رقم          
 

 ٜٛقع عًٝ٘ ايعٌُٝ  (إقساز ٚتعٗد)إجاش٠ منٛذج : عاملٛضٛ

 عٓد فتح حطاب جاِز ي٘( األَٞ ٚايهفٝف)
 

احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 7و 6فراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد ذم يٚعيخ ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ ا

يقؿع ( إؿراع ويًٓد)هف، بًد اضالظٓٚ ظذ افّْقذج افقاع  مـ افؼـٜ بنٖن 1419صًبٚن 

ؿرعت إجٚزيف بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هلذا  ،ظِٔف افًّٔؾ األمل وافٍُٔػ ظْد ؾامح حسٚب جٍٚع فف

 .افَراع

 . آفف وصحبف أمجًغوصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ

 

عبداهلل  ، عبداهلل بن منيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد ، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ7/8/1419: التاريخ                                                 ( 321)القرار رقم          
 

 حهِ االضتثُاز بضُإ زأس املاٍ: املٛضٛع
 

احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 7و 6ذم يٚعيخ  ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد

هف، بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ افؼـٜ بنٖن بو ن عام ادٚل 1419صًبٚن 

 :وٕهف

بًّْك إٔف يُّْف أن ينسي وحدات )ظّٔؾ يسامرّر فؼاء حمٍيٜ خمامٚعة مـ األشٓؿ - 1

 (..ذم صْدوق وافهْدوق يؼـف ـٍر  مع مسامرّريـ آخريـ وهُذا

وذفؽ ( ـ  ذم ادرٚل أظاله)ن إعجٚع عأم مٚل ادسامرّر يَقم ضرف بُْل ثٚفٞ بو - 2

 .بًد مروع ؾسة ثالث شْقات

اخلروج ؿبؾ إَوٚء ؾسة افرالث شْقات وفُـ ظِٔف أن يامحّؾ أي  ريُّـ فِّسامرّ- 3

 .عبح وخسٚعة يامًرض هلٚ األشقاق خالل اددة مـ يٚعيخ اصساـف وحامك يٚعيخ اشس ا ه

ـ  ذم ادرٚل أظاله يوّـ فِّسامرّر احلهقل ظذ عام مٚفف  ذم هنٚيٜ افرالث شْقات- 4

 .ـٚماًل  ون افْير دٚ يًرنٝ فف األشقاق خالل هذه اددة

بٚإلنٚؾٜ إػ ذفؽ ؾ٘ن ادسامرّر حيهؾ ظذ افزيٚ ة افامل حدثٝ ذم اتشامر ع أثْٚء ؾسة - 5

 .افرالث شْقات
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 :مالحظة

 .شْقات 19 – 1يامٍٚوت ظّر ادْامٟ مٚ بغ  -أ

ـحد أؿل ظذ شبٔؾ %( 19)يُّـ فٍِسة أن يًدل بحٔٞ يًىل ادسامرّر خسٚعة  -ب

 .ادرٚل

 أهف. يُّـ  ؾع مبِغ افو ن مـ أعبٚح أشٓؿ ادحٍيٜ -ج

 :ومهٚ ،وبًد اضالظٓٚ ظذ افهٌٔامغ ادَسحامغ مـ مرـز افبحقث

 :الصقغة األوىل

امرّرون إ اعة افهفْدوق فبٔفع بٚؾساض أن مدة افهْدوق ثالث شْقات مراًل، يٍقض ادس

بحٔفٞ حيفؾ  ،دسامرّر خٚعجل برّـ مٗجؾ يامٍَٚن ظِٔف ،مرالً % 79 ،حهٜ صٚ ًٜ مـ أصقفف

ويامؿ اتيٍٚق ظذ يقزيفع اففربح بفغ  .أي بًد ثالث شْقات ،افرّـ ظْد هنٚيٜ ظّر افهْدوق

امرّر مفـ اففربح وادسف% 79ّرون ظفذ ادسامرّريـ وادسفامرّر اخلفٚعجل بحٔفٞ حيهفؾ ادسفامر

 .أو بحسٛ مٚ يسانٔٚن ظِٔف ذم افًَد بْٔٓ  ،مرالً % 39اخلٚعجل ظذ 

 :الصقغة الثاكقة

ثؿ يبًٔف فىرف ثٚفٞ برّـ مٗجؾ بحٔٞ  ،يَقم افهْدوق بؼاء ظَٚع ؿٚبؾ فِامٖجر

وبذفؽ يْامٍع ادسامرّرون ذم  .وهل ٍٕسٓٚ أجؾ افرّـ ،يسامرْل أجريف مدة ظّر افهْدوق

بْٔ  يْامٍع  ،فذي يِامزم بف افىرف افرٚفٞ مع حهقهلؿ ظذ األجرةافهْدوق بو ن افرّـ ا

 .افىرف افرٚفٞ بامٖجٔؾ افرّـ مع مٚ ؿد يىرأ ظذ ؿّٜٔ افًَٚع مـ اعيٍٚع ذم ثّْف مدة افًَد

 :وبًد ادداوفٜ وذم نقء ادْٚؿنٚت افامل جرت، ؿرعت اهلٔئٜ مٚ يع

ٓٚ افؼـٜ إذا ـٚن افىرف م ادٚل بٚفهٌٜٔ افامل اشامٍرست ظْأت جيقز ن ن ع- 1

ألن افوٚمـ حْٔئٍذ ذم احلََٜٔ هق  :افرٚفٞ افوٚمـ يَدم هذا افو ن مَٚبؾ ظقض يدؾع فف

 .ادسامرّر
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أمٚ إذا ـٚن افىرف افرٚفٞ افوٚمـ يَقم هبذا افو ن ظذ شبٔؾ افامزع وفٔس ؾرظٚ 

 .فِؼـٜ، وإٕ  هق ضرف ثٚفٞ مسامَؾ ظْٓ  ب فٔامف ؾٓذا جٚ ز

م ادٚل ادنسـغ ذم افهْدوق حسٛ مٚ أز افامٍٚنؾ ذم افربح بغ أصحٚب عت جيق- 2

أمٚ إن ـٚن هْٚك مزع  ،وع  ذم افهٌٜٔ األوػ ادَسحٜ مـ مرـز افبحقث إن مل يُـ هْٚك مزع

فِامٍٚنؾ ـٖن يُقن افًّؾ ظذ أحدهؿ ؾٔ قز ذفؽ، ويُقن افامٍٚنؾ ذم افربح ذم مَٚبِٜ 

 .افًّؾ

حسٛ مٚ وع  ذم  ،برّـ مٗجؾ مع اشامرْٚء مًٍْامف مدة ذفؽ األجؾ جيقز بٔع افًَٚع- 3

ويدل ظذ اجلقاز حديٞ جٚبر إٔف ـٚن يسر ظذ  ،افهٌٜٔ افرٕٜٚٔ ادَسحٜ مـ مرـز افبحقث

ٍٜ ": ؿٚل ،ؾٖعا  أن يسٔبف ،مجؾ فف ؿد أظٔٚ ّٔ ؾبًامف بقؿٜٔ  "بًِِْٔف": ت، ثؿ ؿٚل: ؿِٝ "بًِِْٔف بقؿ

ؾٖعشؾ ذم  ،ثؿ عجًٝ ،ؾَْدين ثّْف ،ؾِ  بٌِٝ أئامف بٚجلّؾ ،ف إػ أهعواشامرْٔٝ ظِٔف ُهالٕ

مامٍؼ ظِٔف  "ايراين مٚ ـساُمؽ تخذ مجِؽ؟ خذ مجِؽ و عامهؽ، ؾٓق فؽ"ؾَٚل  ،أثري

 .وافٍِظ دسِؿ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

عبداهلل  ، عبداهلل بن منيع،ءمصطفى الزرقا صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد ، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ7/8/1419: التاريخ                                                ( 322)القرار رقم          

 

 اش٠ منٛذج خطاب ضُإإج: املٛضٛع
 

ؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أ

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 7و 6ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد ذم يٚعيخ 

ن خٚص هف، بًد اضالظٓٚ ظذ افّْقذج افقاع  مـ افؼـٜ بنٖن خىٚب ن 1419صًبٚن 

وهل صٌٜٔ ّٕقذج مقحد  ،بٚفربط افْٓٚ ل فرضيبٜ افدخؾ وؽرامٜ افامٖخر وافزـٚة افؼظٜٔ

ومًامّد مـ مٗشسٜ افَْد افًريب افسًق ي فٌرض إصداع ن ٕٚت فهٚفح مهِحٜ افزـٚة 

وافدخؾ ظـ ادٍُقفغ األجٕٚٛ ن ٕٚ فامسديد مٚ ؿد يسامحؼ ظِٔٓؿ مـ رضيبٜ  خؾ وؽرامٜ 

 .يٖخر

ع ظذ ادرؾَٚت واإليوٚحٚت وادٚ ة ذات افهِٜ مـ ٕيٚم مهِحٜ افزـٚة وبًد اتضال

ؿرعت إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ  ،وافدخؾ وافامًّٔؿ افهٚ ع بنٖٕف مـ مٗشسٜ افَْد

  .ادراؾَٜ هلذا افَراع

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

، عبداهلل بن منيع، عبداهلل مصطفى الزرقاء ،صاحل احلصني، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد ، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ 7/8/1419: التاريخ                                               ( 323)القرار رقم          
 

  إجاش٠ فتح حطاب جازِ يٛنٌٝ ايصسن١ يف اتفاق١ٝ ايٛناي١: املٛضٛع

  (309)ٚاملعدٍ بايكساز ( 284) اجملاش٠ بكساز اهلٝئ١ زقِ 
 

احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 7و 6ذم اجام ظٓٚ ادًَْد يٚعيخ  ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع

هف، بًد اضالظٓٚ ظذ افىِٛ افقاع  مـ افؼـٜ بنٖن إٕنٚء حسٚب جٚع فقـٔؾ 1419صًبٚن 

ؿرعت إٔف  ،(399)ادًدل بٚفَراع ( 284)افؼـٜ ذم ايٍٚؿٜٔ افقـٚفٜ اد ٚزة بَراع اهلٔئٜ عؿؿ 

ٚزة مـ اهلٔئٜ افامل حتُؿ ت مٕٚع مـ ؾامح حسٚب جٚع فِقـٔؾ بّقجٛ افوقابط افؼظٜٔ اد 

 .افامًٚمؾ مع ادراشِغ ويًرض ايٍٚؿٜٔ ؾامح هذا احلسٚب ظذ اهلٔئٜ إلجٚزهتٚ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

عبداهلل  ، عبداهلل بن منيع،مصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .ن بن عبداهلل بن عقيلالباام، عبداهلل الزايد ، عبدالرمح
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 هـ7/8/1419: التاريخ                                                 ( 324)القرار رقم          

 

 إجاش٠ منٛذج أَس شساء أضِٗ، ٚمنٛذج أَس بٝع أضِٗ : املٛضٛع

 ٚمنٛذج بٝاْات املطتثُس، ٚمنٛذج تعدٌٜ األٚاَس
 

وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 7و 6ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد ذم يٚعيخ 

ّٕقذج أمر : ـ افؼـٜ وهلهف، بًد اضالظٓٚ ظذ افْ ذج األعبًٜ افقاع ة م1419صًبٚن 

وّٕقذج يًديؾ  ،وّٕقذج بٕٔٚٚت ادسامرّر ،ذاء أشٓؿ، وّٕقذج أمر بٔع أشٓؿ

 .ؿرعت إجٚزهتٚ بٚفهقعة ادرؾَٜ هلذا افَراع.األوامر

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

عبداهلل  ن منيع،، عبداهلل بمصطفى الزرقاء صاحل احلصني،، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ

 .الباام، عبداهلل الزايد، عبدالرمحن بن عبداهلل بن عقيل
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 هـ12/11/1419: التاريخ(                                              325)القرار رقم          
 

 إجاش٠ عكد االضتصٓاع ايرٟ تصَع ايصسن١ تٛقٝع٘ : املٛضٛع

 (ى)َع شسن١ 
 

وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف  احلّد هلل عب افًٚدغ

 :أمٚ بًد ـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ،وصحبف أمجًغ وظذ م

ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ ادًَْد يقمل األحد 

امهْٚع ادرؾقع مـ ٕٚ ٛ اددير هف بًد اضالظٓٚ ظذ ظَد اتش29/19/1419، 28واتثْغ 

افذي يزمع افؼـٜ يقؿًٔف مع  7/1999/افًٚم فِّ ّقظٜ ادكؾٜٔ بخىٚبف عؿؿ ن م ع

ادقحدة بٚدْىَٜ افٌربٜٔ إلٕنٚء حمىٜ ـٓربٚء، وبًد  عاشامف افىقيِٜ ومٚ جرى مـ  (ك)ذـٜ 

ين ومْدوب وبًد اتشامٍٓٚم واتشامٍسٚع مـ مسامنٚع افؼـٜ افَٕٚق ،مْٚؿنٚت ومداوتت

بًد . اد ّقظٜ ادكؾٜٔ ظ  يامًِؼ بٚإلصُٚتت افامل وع ت، وافامًديالت افامل أ خِامٓٚ اهلٔئٜ

 ،ذفؽ ـِف جرى افامقصؾ إػ إجٚزة هذا افًَد بٚفهٌٜٔ ادراؾَٜ هلذا افَراع إجٚزة خٚصٜ بف

ًٚ دمري ُأِخَذ ؾٔٓٚ بًغ اتظامبٚع ضبًٜٔ هذا افًَد، وخهقصٔامف، وظِٔف ؾال يًد ظَدًا ّٕىٔ

 .بّقجبف ظَق  أخرى

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 .، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ12/11/1419: التاريخ                                             ( 326)القرار رقم               
 

 (أ)إجاش٠ عكد املكاٚي١ ايرٟ تصَع ايصسن١ تٛقٝع٘ َع : ضٛعاملٛ
 

احلّد هلل عب افًٚدغ وافهالة وافسالم ظذ أؾوؾ األٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف 

 :أمٚ بًد ،وصحبف أمجًغ وظذ مـ يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

اجام ظٓٚ ادًَْد يقمل األحد ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم 

هف بًد اضالظٓٚ ظذ ظَد ادَٚوفٜ ادرؾقع مـ ٕٚ ٛ اددير افًٚم 29/19/1419، 28واتثْغ 

وبًد  ،(أ)افذي يزمع افؼـٜ يقؿًٔف مع  7/1999/فِّ ّقظٜ ادكؾٜٔ بخىٚبف عؿؿ ن م ع

ذم أيٚم افرالثٚء  عاشامف افىقيِٜ ذم اتجام ع ادذـقع، ومٚ ياله مـ مداوتت ومْٚؿنٚت 

وبًد اتشامٍٓٚم واتشامٍسٚع مـ مسامنٚع  ،م9/11/1419و8و7واألعبًٚء واخلّٔس 

افؼـٜ افَٕٚقين ومْدوب اد ّقظٜ ادكؾٜٔ ظ  يامًِؼ بٚإلصُٚتت افامل وع ت، 

بًد ذفؽ ـِف جرى افامقصؾ إػ إجٚزة هذا افًَد بٚفهٌٜٔ . وافامًديالت افامل أ خِامٓٚ اهلٔئٜ

ُأِخَذ ؾٔٓٚ بًغ اتظامبٚع ضبًٜٔ هذا افًَد، وخهقصٔامف،  ،افَراع إجٚزة خٚصٜ بف ادراؾَٜ هلذا

ًٚ دمري بّقجبف ظَق  أخرى  .وظِٔف ؾال يًد ظَدًا ّٕىٔ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 .، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الزايدمصطفى الزرقاء، عبداهلل بن عقيل :املٛقعٕٛ
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 هـ7/2/1420: التاريخ                                                330القرار رقم          

 

 إجاش٠ منٛذج عكد بٝع بايتكطٝط: املٛضٛع

 702ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  ،احلّد هلل وحد

 :ديبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بً

افسْٜ األوػ،  ،ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚين

هف ادقاؾؼ 39/12/1419و29و28افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم األعبًٚء واخلّٔس واجلًّٜ 

بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ اددير افامٍْٔذي  ،م16/4/1999و15و14

ٜ ظَد بٔع بٚفامَسٔط افذي جرى أظدا ه اشامْٚ ًا إػ افَراعات فِّ ّقظٜ افام ٚعيٜ ظـ صٌٔ

ادٚ يٚن  ،179ادًدل فَِراع  211مـ افَراع  11ادٚ ة : )افؼظٜٔ افسٚبَٜ ظذ افْحق اتيت

بٚؿل مقا  افَد يؿ اؿامبٚشٓٚ مـ  ،أ/289يؿ اؿامبٚشٓ  مـ افًَد اد ٚز بٚفَراع  13و 12

 (179افًَد بٚفَراع 

ٜ وادْٚؿنٜ ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة افًَد بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع، وادقؿًٜ وبًد وادداوف

 .مـ اهلٔئٜ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ
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 هـ7/2/1420: التاريخ                                               ( 331)القرار رقم               
 

 ائٞ تعدٌٜ شسط جص: املٛضٛع

 (170)ٚإيػاء حط أزباح ايٛازد يف ايكساز 
 

وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  ،احلّد هلل وحد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚين

 15و 14هف ادقاؾؼ 39/12/1419و29و28ًٚء واخلّٔس واجلًّٜ افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم األعب

م ذم مُٜ ادُرمٜ بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ اددير افامٍْٔذي 16/4/1999و

 :فِّ ّقظٜ افام ٚعيٜ وٕهف

 :مٚ يع( 6)ذم افبْد  179يوّـ ظَد افبٔع اد ٚز بَراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ )

ٚق ؿسىغ مامامٚفٔغ مـ أؿسٚط ثّـ ادبٔع ادامٍؼ ظِٔف واِػ فِىرف األول ذم حٚفٜ اشامحَ"

أو افىرف افرٚفٞ ب ّٔع /افىرف افرٚين أو افىرف افرٚفٞ ظـ شدا مهٚ أن يىٚفٛ افىرف افرٚين و

وإذا ايوحٝ اد ضِٜ ذم افسدا  ؾِِىرف األول أن حي ز ظذ ادبٔع  ،األؿسٚط افبٚؿٜٔ مرة واحدة

َٚيف ِؿبؾ افىرف افرٚين وإذا ؿؾ ثّـ ادبٔع ظـ مسامحَٚت افىرف ويبًٔف تشامٍٔٚء ـٚمؾ مسامح

 "األول ـٚن افىرف افرٚين مِزمٚ هق وافىرف افرٚفٞ بسدا  ادبِغ ادامبَل

إظٚ ة صٔٚؽٜ ظَد بٔع شٔٚعة إػ ظَد ظٚم ( )179)ـ  يوّـ يًديؾ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فَِراع عؿؿ 

 :وؾؼ مٚ يع( 6)ويًديؾ افبْد عؿؿ ( ألي شًِٜ

إذا اِػ افىرف افرٚين ظـ  ؾع ؿسىغ مامامٚفٔغ بًد حِقهل  واشامحَٝ بسبٛ ذفؽ مجٔع "

ؾ٘ن ظذ افؼـٜ أن يِامزم ذم هذه احلٚل بٖن حتط ظـ افىرف افرٚين  ،األؿسٚط ادامبَٜٔ  ؾًٜ واحدة

 ."األعبٚح ادِحقطٜ ذم ادبٚفغ افامل يَبض ؿبؾ آجٚهلٚ ادَرعة ذم افًَد
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مع ادخامهغ افَٕٚقٕٔغ فِؼـٜ ؾٕ٘ف بامىبٔؼ مٚ و ع أظاله مـ حط وبّْٚؿنامْٚ ادقنقع 

األعبٚح يُقن افؼـٜ ؿد وؾرت مٔزة أو ؿٚمٝ بُّٚؾٖة افًّٔؾ ادامٖخر وذفؽ بحذف األعبٚح ظـ 

 .اددة ادامبَٜٔ وبذفؽ يٍَد افبْد أمهٔامف ـؼط جزا ل

فؼط اجلزا ل ظذ حٚفف  ون ٕرجق ظرض ادقنقع ظذ اهلٔئٜ ادقؿرة مـ أجؾ افْير ب  يبَل ا

 أهف(. اصساط حط األعبٚح إن مل يُـ ثّٜ حرج ذظل ذم ذفؽ

 :وبًد افْير وافامٖمؾ وادداوفٜ وادْٚؿنٜ ؿرعت اهلٔئٜ مٚ يع

افٍَرة شٚبًٚ ( 339)ادذـقع إػ افهٌٜٔ افامل شبؼ إؿراعهٚ ذم افَراع ( 6)يًديؾ افبْد  -1

ٚين أو افىرف افرٚفٞ ظـ شدا  أي ؿسط مـ األؿسٚط ذم حٚل يٖخر افىرف افر: )مْف وٕهٓٚ

ادسامحَٜ، ؾ٘ن حيؾ ظِٔف مع ـؾ ؿسط يٖخر ظـ شدا ه ؿسىٚن مـ األؿسٚط ادٗجِٜ، وحتامسٛ 

يِؽ األؿسٚط مـ األؿسٚط األخرة، ويدخؾ ذم ذفؽ مٚ يٖخر شدا ه ٕامٔ ٜ ادىٚفبٜ وإجراءات 

 (.افامٍْٔذ

إذا اِػ افىرف : )وٕهف( 179)ـ افَراع عؿؿ افًدول ظـ احلُؿ افقاع  ذم افسٗال م -2

افرٚين ظـ  ؾع ؿسىغ مامامٚفٔغ بًد حِقهل  واشامحَٝ بسبٛ ذفؽ مجٔع األؿسٚط ادامبَٜٔ  ؾًٜ 

ؾ٘ن ظذ افؼـٜ أن يِامزم ذم هذه احلٚل بٖن حتط ظـ افىرف افرٚين األعبٚح ادِحقطٜ ذم  ،واحدة

مـ ( 1)ويُامٍك ظْف بٚفامًديؾ ادذـقع ذم افٍَرة (. ًَدادبٚفغ افامل يَبض ؿبؾ آجٚهلٚ ادَرعة ذم اف

 .هذا افَراع

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 عبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل بــن منيــع، صــاحل بــن محيــد، أمحــد  :املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ7/2/1420: التاريخ                                                ( 332)القرار رقم          
 

 إجاش٠ منٛذج طًب شساء: املٛضٛع
 

وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصحبف ومـ يبًٓؿ  ،احلّد هلل وحد

 :ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،ينؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚ

 15و 14هف ادقاؾؼ 39/12/1419و 29و 28افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم األعبًٚء واخلّٔس واجلًّٜ 

بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ اددير افامٍْٔذي فِّ ّقظٜ افام ٚعيٜ  ،م16/4/1999و

وخىٚب أمغ  264ظـ افامًديالت اددخِٜ ظذ ّٕقذج ضِٛ افؼاء اد ٚز بَراع اهلٔئٜ ذي افرؿؿ 

 .67/98اهلٔئٜ ذي افرؿؿ 

وبًد وادداوفٜ وادْٚؿنٜ ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة ّٕقذج ضِٛ افؼاء ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا 

 .افَراع، وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 منيــع، صــاحل بــن محيــد، أمحــدعبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل بــن  : املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ7/2/1420: التاريخ                                                ( 333)القرار رقم          
 

 إجاش٠ منٛذج طًب َعا١ٜٓ ٚحجص: املٛضٛع
 

بف، ومـ وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصح ،احلّد هلل وحد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسففْٜ األوػ،  ،ؾفف٘ن اهلٔئففٜ افؼففظٜٔ فؼففـٜ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ افرففٚين

هفففف ادقاؾفففؼ 39/12/1419و29و28اففففدوعة افرٕٚٔفففٜ، أيفففٚم األعبًفففٚء واخلّفففٔس واجلًّفففٜ 

ٔفذي فِّ ّقظفٜ بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ ادفدير افامٍْ ،م16/4/1999و15و14

وبًد ادداوفٜ وادْٚؿنٜ ؿرعت اهلٔئفٜ ( ضِٛ مًٚيْٜ وح ز)افام ٚعيٜ اداموّـ ضِٛ إجٚزة ّٕقذج 

 .إجٚزة هذا افّْقذج بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع، وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 د، عبــداهلل بــن منيــع، صــاحل بــن محيــد، أمحــدعبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــ :املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ7/2/1420: التاريخ(                                                 334)القرار رقم          
 

 تٛقٝع ايهفٌٝ نفاي١ ايػسّ : املٛضٛع

 ٚاألداء قبٌ تٛقٝع ايعكد َع ايعٌُٝ
  

ة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ وافهال ،احلّد هلل وحد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚين

 15و 14هف ادقاؾؼ 39/12/1419و29و28افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم األعبًٚء واخلّٔس واجلًّٜ 

، بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع افقاع  مـ اددير افامٍْٔذي فِّ ّقظٜ افام ٚعيٜ م16/4/1999و

ـٍٚفٜ افٌرم واأل اء يؿ يقؿًٔٓٚ مـ افٍُٔؾ افٌٚعم ؿبؾ يقؿٔع : ٕٖمؾ اإلؾٚ ة حقل مٚ يع: )وٕهف

ظِ  أن افٍُٚفٜ ت يُقن مِزمٜ فٍُِٔؾ إت بًد يقؿٔع افًّٔؾ ظذ افًَد وافسْد  ،افًَد مع افًّٔؾ

مر، ويقؿٔع افٍُٔؾ ظذ افسْد ألمر، ـ  أن مجٔع ادسامْدات افامل يَدمٓٚ افًّٔؾ ؿبؾ يقؿًٔف افًد أل

 أهف(.ت يسيٛ ظِٔٓٚ أي افامزام إت بًد افامقؿٔع ظذ ظَد افبٔع

وبًد وادداوفٜ وادْٚؿنٜ ؿرعت اهلٔئٜ إٔف ت مٕٚع مـ يقؿٔع افٍُٔؾ ـٍٚفٜ افٌرم واأل اء ؿبؾ 

ويًد هذه افهٌٜٔ . دنسي حسٛ افهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع، وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜيقؿٔع افًَد مع ا

 (.286)بديِٜ ظـ افهٌٜٔ افسٚبَٜ اد ٚزة بٚفَراع 

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، صاحل بن محيد، أمحد :املٛقعٕٛ

 .ي، عبدالرمحن األطرماملبارك
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                ( 335)القرار رقم          
 

 املساد بايطعس ايرٟ ٜهٕٛ ب٘ شساء ايصٝهات ايصادز٠ : املٛضٛع

 َٔ ايصسن١ أٚ احملص١ً أٚ ايطٝاح١ٝ املطرتد٠
  

مـ ت ٕبل بًده حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ وافهالة وافسالم ظذ  ،احلّد هلل وحد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ

 ،م ذم12/5/1999و11هف ادقاؾؼ 26/1/1429و25افدوعة افرٕٜٚٔ، يقمل افرالثٚء واألعبًٚء 

افقاع ة نّـ اشامٍسٚعات ادحٚشٛ ( 1،5،6)ات ذوات األعؿٚم بًد اضالظٓٚ ظذ اتشامٍسٚع

 :افَٕٚقين فِؼـٜ ادرؾقظٜ فِٓٔئٜ مـ شًٚ ة افًوق ادْامدب وّٕهٓٚ

 (1)الستػسار رقم  -

 ها99/8/1111: تاريخ الؼرار                                 56: رقم الؼرار]

 وادسحوبة عذ مراسؾقفا يف اخلارج رشاء الشقؽات الصادرة من الرشكة: موضوع الؼرار 

أن افؼـٜ  56يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 

يسامخدم أشًٚعًا يَؾ ظـ افسًر افهٚ ع مـ صْدوق اإل اعة افًٚمٜ ذم يٚعيخ افؼاء، ومل يامبغ 

فؽ افٔقم وافذي ييٓر ذم افْؼة مٚ إذا ـٚن ادَهق  بسًر اتشس ا  هق افسًر افسٚ د ذم ذ

 أهف[.ادبٌِٜ إػ افٍروع مـ ؿبؾ اإل اعة افًٚمٜ أم شقاه

 (6)الستػسار رقم  -

 281، 237، 226، 69: عؿؿ افَراع]
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 هف29/8/1418، 12/6/1418، 22/2/1417، 29/8/1411: يٚعيخ افَراع

 .ظذ بْقك أجْبٜٔحمع / جقاز حتهٔؾ افنُٔٚت ادسحقبٜ مـ بْؽ أجْبل: مقنقع افَراع 

أ شًر افكف ادىِقب مـ افؼـٜ ": مٚ ٕهف( 281)وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 

مل  "..اشامخدامف هق شًر افكف ذم يٚعيخ ؿٔد ادبِغ مـ ؿبؾ ادراشؾ ذم حسٚب ذـٜ افراجحل

افًٚمٜ يامبغ ادَهق  بسًر افكف ذم يٚعيخ افَٔد حٔٞ إن ٕؼة األشًٚع ادبٌِٜ مـ اإل اعة 

 هف.إ[فٍِروع يامُقن مـ أعبًٜ أظّدة مترؾ أشًٚعًا خمامٍِٜ

 (5)الستػسار رقم  -

 هف29/8/1411: يٚعيخ افَراع  68، 66: عؿؿ افَراع]

 جقاز ذاء افؼـٜ فِنُٔٚت افسٔٚحٜٔ: مقنقع افَراع 

 مْي  فذفؽ ؾَد يؿ( 66)ٕيرا ألن افنُٔٚت افسٔٚحٜٔ مسحقبٜ ظذ جٜٓ أخرى ووع  افَراع 

 .افَٔٚم ظِٔف ذم حٚفٜ ذاء افؼـٜ فنُٔٚت شٔٚحٜٔ

وؿد يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ ادذـقع أظاله أن 

افؼـٜ يسامخدم شًر يَؾ ظـ شًر افكف افسٚ د ذم يٚعيخ افؼاء حٔٞ يؿ احامسٚب شًر 

مـ اإل اعة افًٚم إػ افٍروع، مل يامبغ مٚ إذا ـٚن  فهٚحٛ افنٔؽ بٖؿؾ ممٚ هق طٚهر ذم افْؼة ادبٌِٜ

ادَهق  بسًر اتشس ا  افسٚ د فِبٔع ذم ذفؽ افٔقم وافذي ييٓر ذم افْؼة ادبٌِٜ إػ افٍروع مـ 

 .هف.أ [ؿبؾ اإل اعة افًٚمٜ أم شقاه

وبًد حترير حمؾ اتشامٍسٚع ؾٔٓٚ وهق افسٗال ظـ شًر يقم اتشس ا  افذي يامؿ بف ذاء 

فنُٔٚت افهٚ عة مـ افؼـٜ وادسحقبٜ ظذ مراشِٔٓٚ ذم اخلٚعج، وظـ شًر افكف ذم يٚعيخ ا

افَٔد ظْد حتهٔؾ افنُٔٚت ادسحقبٜ مـ بْؽ حمع أو أجْبل ظذ بْقك أجْبٜٔ، وظـ شًر 

 .اتشس ا  ذم ذاء افؼـٜ افنُٔٚت افسٔٚحٜٔ



 508 

دًْٜٔ ذم افؼـٜ ظـ هذا افْقع مـ ومْٚؿنٜ اجلٜٓ ا ،وبًد اضالظٓٚ ظذ افَراعات ذات افهِٜ

 :بعد ذلك كؾه قررت اهلقئةافامًٚمؾ، وبًد افدعاشٜ وافامٖمؾ وافْير، 

إٔف جيقز افبٔع وافؼاء بٖي شًر مـ األشًٚع، وإف ت مٕٚع ذم حٚل يًد  األشًٚع ادبٌِٜ إػ 

مـ شًر افسقق افٍرع أن يامًٚمؾ افٍرع بٖي مْٓٚ، ظذ أن ت يًىل افًّٔؾ ذم ـؾ األحقال أؿؾ 

 (.119)افًٚدل ذم حٚل افبٔع، أو أـرر مْف ذم حٚل افؼاء مراظٚة دَامٙ افَراع ذي افرؿؿ 

 .وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل الباام، صاحل بن محيد، أمحد :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 ( 336)القرار رقم          
 

 تطبٝل ايضٛابط ايصسع١ٝ يبٝع : املٛضٛع

 ٚشساء األضِٗ ع٢ً ْصاط ايتٛضط فٝٗا
 

احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد وظفذ آففف وصفحبف ومفـ 

 :أمٚ بًد يبًٓؿ ب٘حسٚن،

ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ، افسفْٜ األوػ، 

 11هفففففف ادقاؾفففففؼ 26/1/1429و 25اففففففدوعة افرٕٚٔفففففٜ، يفففففقمل افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء 

اففقاع يـ نفّـ اشامٍسفٚعات ( 7، 2)م، بًد اضالظٓفٚ ظفذ اتشامٍسفٚعيـ 12/5/1999و

 :ٜ ادرؾقظٜ فِٓٔئٜ مـ شًٚ ة افًوق ادْامدب فِؼـٜ، وّٕهٓ ادحٚشٛ افَٕٚقين فِؼـ

 (:9)الستػسار رقم 

  هف17/19/1414: يٚعيخ افَراع    182: عؿؿ افَراع

 .اشٓؿ افؼـٚت ادسٚمهٜ: مقنقع افَراع

ًٚ ( 182)وع  ذم افَراع  أن ـؾ مٚ شِػ بٕٔٚف خٚص بامداول أشٓؿ افؼـٚت "ذم افبْد عابً

 ًٚ ومل يامبغ إذا ـٚن افَفراع يْىبفؼ ظفذ ٕنفٚط افؼفـٜ ذم افامقشفط ذم  "افخ..ورساءً ادسٚمهٜ بًٔ

 أهف[. يداول األشٓؿٍ ٍ ِ

 (:7)الستػسار رقم 

 هف      29/8/1418، 27/19/1412: يٚعيخ افَراع 289، 122: عؿؿ افَراع

إ اعة حمٍيٜ افسٓؿ، ـٍٜٔٔ إخفراج افًْكف احلفرام مفـ أشفٓؿ افؼفـٚت  :مقنقع افَراع

 .سٚمهٜ افامل يسامرّر ؾٔٓٚ صْدوق افراجحل فألشٓؿ افًٚدٜٔاد
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إن ": حقل إ اعة حمٍيفٜ األشفٓؿ بٚفؼفـٜ مفٚ ٕهفف 122وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 

هذه ادًٚمِٜ خمرجٜ ظذ بٚب افقـٚفٜ حٔٞ يَقم افؼـٜ بذفؽ وـٚفٜ ظـ ظّال ٓٚ وفِؼفـٜ 

إٔف يْبٌل افامْبٔف هْٚ أن ٕقع أشفٓؿ افؼفـٚت  أن يٖخذ ظذ هذه افقـٚفٜ أجرًا إن صٚءت، ظذ

افامل جيقز فِؼـٜ أن يامقـؾ ظـ ظّال ٓٚ حمُقم بَراع اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ هبفذا اخلهفقص عؿفؿ 

بحٔٞ ت يُقن أشًٓ  فؼـٚت ٕنٚضٓٚ حمرم ـٖشٓؿ افبْفقك افربقيفٜ أو ذـفٚت بٔفع ( 53)

 ."اخلّقع واخلْزير وٕحقهٚ

وبْٚء ظذ ذفؽ ؾف٘ن اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ ": مٚ ٕهف( 289)عؿؿ  ـ  وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ

يٗـد ظذ افؼـٜ رسظٜ افامخِص مـ افًْك احلرام افْٚيٟ ظـ افامًٚمؾ بٚألشٓؿ مـ خفالل 

بحٔٞ يدعم ذـفٜ افراجحفل ( 182)هذا افهْدوق ومٚ صٚهبف ممٚ بْل ظذ ؿراع اهلٔئٜ عؿؿ 

ؿراع اهلٔئٜ ؾٔ  خيص ـؾ أشٓؿ ذـٜ ظفذ مٔزإٜٔ ـؾ ذـٜ يامٚجر أو يامقشط بٖشّٓٓٚ ويٍْذ 

حقل افامقشط ذم األشٓؿ مـ خفالل  289ومل يامبغ فْٚ مدى ظالؿٜ مٚ وع  ذم افَراع  "..حده

 أهف[ 122إ اعة حمٍيٜ األشٓؿ مع مٚ شبؼ وأن أجٚزيف اهلٔئٜ بَراعهٚ عؿؿ 

ٜ فبٔفع وبًد حترير حمؾ اتشامٍسٚع ؾٔٓ  وهق افسٗال ظـ حُؿ رسيفٚن افوفقابط افؼفظٔ

وذاء األشٓؿ ادَرعة مـ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ظذ ٕنٚط افؼفـٜ ذم افامقشفط ذم يفداول األشفٓؿ، 

 .وذم افامقشط ذم األشٓؿ مـ خالل إ اعة حمٍيٜ األشٓؿ

وبًد اضالظٓٚ ظذ افَراعات ذات افهِٜ، وبًد افدعاشٜ وافامٖمؾ وافْير، بًد ذففؽ ـِفف 

 :ؿرعت اهلٔئٜ

ذم بٔع وذاء األشٓؿ جيٛ أن يىبؼ ظذ افامقشط ذم يفداول  أن افوقابط افؼظٜٔ ادًامزة

 .األشٓؿ، وأن يىبؼ ظذ افامقشط ذم األشٓؿ مـ خالل إ اعة حمٍيٜ األشٓؿ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 عبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل الباــام، صــاحل بــن محيــد، أمحــد        :املٛقعووٕٛ

 .كي، عبدالرمحن األطرماملبار
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 ( 337)القرار رقم               
 

 258ٚ 173ايعالق١ بني ايكسازٜٔ : املٛضٛع
 

احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد وظفذ آففف وصفحبف ومفـ 

 :مٚ بًديبًٓؿ ب٘حسٚن، أ

ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ، افسفْٜ األوػ، 

 11هفففففف ادقاؾفففففؼ 26/1/1429و 25اففففففدوعة افرٕٚٔفففففٜ، يفففففقمل افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء 

افففقاع  نففّـ اشامٍسففٚعات ( 3)م، بًففد اضالظٓففٚ ظففذ اتشامٍسففٚع عؿففؿ 12/5/1999و

 :رؾقظٜ فِٓٔئٜ مـ شًٚ ة افًوق ادْامدب فِؼـٜ، وّٕهفادحٚشٛ افَٕٚقين فِؼـٜ اد

، 2924/6/1414، 26/1/1414: يففففٚعيخ افَففففراع258، 173، 163: عؿؿ افَراع]

 هف      7/2/1418

صٌٜٔ ظَد ادنٚعـٜ بغ افؼـٜ وافًّٔؾ، يًديؾ ظَدي افبٔع وادنٚعـٜ  :موضوع الؼرار

، ظدم جقاز أخذ يًٓد مـ افًّٔفؾ بخهفؿ 163افِذيـ شبؼ إجٚزهت  مـ اهلٔئٜ بَراعهٚ عؿؿ 

 .ادكوؾٚت افامل ير  بًد يقؿٔع ظَق  ادنٚعـٜ وادرابحٜ

ت يْبٌل أن حتهؾ افؼـٜ مـ افًّٔفؾ ذم ":مٚ ٕهف 258وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 

افًَد وت خٚعج افًَد ظذ يًٓد ب٘نٚؾٜ صفئ إػ ثّفـ افبوفٚظٜ ألن ذففؽ يفٗول إػ جٓٚففٜ 

وؿد يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿفراعات  "هذا ت جيقز ذظًٚ افرّـ و

اهلٔئٜ افؼظٜٔ ادذـقعة أظاله أن افؼـٜ يسامخدم ذم ظِّٔٚت ادنٚعـٜ ظَفد بٔفع جمفٚز بَفراع 

حٔٞ ايٍؼ افىرؾٚن ظفذ أن يُفقن مُفٚن ": مْف ظذ 4ويْص ادٚ ة  173اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ 
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ذم ادُِّٜ افًربٜٔ افسًق يٜ، ؾَد ايٍَٚ ...... ِىرف افرٚين ادنسي هق مْٔٚءيسِٔؿ افبوٚظٜ ف

ظذ أن أيٜ مهٚعيػ أو خمٚضر يْنٖ بًد افامسِٔؿ مرؾ افرشفقم اجلّرـٔفٜ أو ظقا فد افرصفٔػ 

واألعنٜٔ أو ؽرامفٚت افامٖخفر إن وجفدت أو مهٚعف َٕؾ افبوٚظٜ مـ مُٚن وجق هفٚ إػ 

ومل  "وحده  ون افرجقع ظذ افىرف األول( ادنسي)ىرف افرٚين خمٚزن ادنسي يامحِّٓٚ اف

، ظِ  أن بًض 258يامبغ فْٚ مدى ظالؿٜ مٚ وع  ذم ادٚ ة ادذـقعة أظاله مع مٚ وع  ذم افَراع 

مفـ افًَفد حتفدث ظفٚ ة ؿبفؾ يسفِٔؿ افبوفٚظٜ أي ظْفد  4إٔقاع ادهٚعيػ ادفذـقعة ذم ادفٚ ة 

 أهف[. افامخِٔص

 افَراعات ذات افهِٜ، وبًد افدعاشٜ وافامٖمؾ وافْير، بًد ذففؽ ـِفف وبًد اضالظٓٚ ظذ

 :ؿرعت اهلٔئٜ

 4وانفحٜ، ؾٚدفٚ ة ( 258)وافَفراع ( 173)مـ افَفراع  4أن افًالؿٜ بغ مٚ وع  ذم ادٚ ة 

واع  ظذ ادكوؾٚت افامل يْنٖ بًد ظَد افبٔع ويسِٔؿ افبوفٚظٜ، وافَفراع ( 173)مـ افَراع 

كوؾٚت افامل وجدت ؿبؾ يقؿٔع ظَد افبٔع مع افًّٔؾ ويؿ افًِؿ هبٚ ظْفد واع  ظذ اد 258

 .يهٍٜٔ ادنٚعـٜ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

عبداهلل بن عقيـل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل الباـام، صـاحل بـن محيـد، أمحـد           :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                        ( 338) ر اهليئة رقم قرا         
 

 حهِ ايتٓاشٍ يًػري عٔ صٓدٚم األَاْات : املٛضٛع

 املطتأجس بصطب االضِ
 

احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وآفف وصحبف ومـ يبًٓؿ 

 :أمٚ بًد ،ب٘حسٚن

افسفْٜ األوػ،  ،ظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞؾ٘ن اهلٔئٜ افؼ

هففففففف ادقاؾففففففؼ  26/2/1429و25يففففففقمل افرالثففففففٚء واألعبًففففففٚء  ،افففففففدوعة افرٕٚٔففففففٜ

اففففقاع  نفففّـ ( 4)بًفففد اضالظٓفففٚ ظفففذ اتشامٍسفففٚع ذي اففففرؿؿ  ،م12/5/1999و11

 ، ة افًوفق ادْامفدب فِؼفـٜاشامٍسٚعات ادحٚشٛ افَٕٚقين فِؼـٜ ادرؾقظٜ فِٓٔئٜ مفـ شفًٚ

 : وٕهف

يففٖجر صففْدوق : هفف مقنففقع افَفراع29/2/1416: يفٚعيخ افَففراع 213: عؿفؿ افَففراع[

 .األمٕٚٚت

  ـف  ....."(: 213)ؿفراع عؿفؿ  ،مـ ظَد يٖجر صْدوق األمٕٚفٚت -خٚمسٚ–وع  بٚفٍَرة 

، وؿفد يبفغ أن "ت جيقز فِّسامٖجر افامْٚزل ظـ افهْدوق فٌِر أو يفٖجره فٌفره مفـ افبفٚضـ

ادسامٖجرة مـ ؿبِفف  1198 ،1495أحد ادسامٖجريـ ؿٚم بٚفامْٚزل ظـ صْٚ يؼ األمٕٚٚت أعؿٚم 

ويؿ افامْٚزل ظفذ ٍٕفس افًَفق  افسفٚبَٜ بفٖن يفؿ صفىٛ اشفؿ ادسفامٖجر األول  ،إػ ضرف آخر

ٔئفٜ ومل يامبغ مدى متق هفذا اإلجفراء مفع مامىِبفٚت ؿفراع اهل ،وـامٚبٜ اشؿ ادسامٖجر ادامْٚزل فف

 .أهف ]افؼظٜٔ ادذـقع أظاله 
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 :وبًد افامٖمؾ وافْير ؿرعت اهلٔئٜ

 . 213أن افامْٚزل بنىٛ اتشؿ يًد خمٚفٍٜ دٚ وع  ذم افبْد خٚمسٚ مـ افَراع 

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 يــد، أمحــد عبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل الباــام، صــاحل بــن مح       :املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم



 515 

 

 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 ( 339)القرار رقم          
 

 ايعالق١ بني قسازات َتعدد٠ يف َٛضٛعات َتصاب١ٗ: املٛضٛع
 

وصفحبف ومفـ  احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد وظفذ آففف

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ، افسفْٜ األوػ، 

 11هفففففف ادقاؾفففففؼ  26/1/1429و 25اففففففدوعة افرٕٚٔفففففٜ، يفففففقمل افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء 

افففقاع  نففّـ مالحيففٚت ( 12)م، بًففد اضالظٓففٚ ظففذ ادِحقطففٜ عؿففؿ 12/5/1999و

 :حٚشٛ افَٕٚقين فِؼـٜ افامل عؾًٝ فِٓٔئٜ مـ ؿبؾ إ اعة افرؿٚبٜ افؼظٜٔ، وّٕهٓٚاد

، 15/5/1414، 8/3/1413: يففٚعيخ افَففراع 292، 211، 179، 92: عؿففؿ افَففراع]

 .هف11/11/1418،  13/2/1416

 .اتظام  ات ادسامْديٜ واظام  ات ادرابحٜ :موضوع الؼرار

إذا يًفد ت ؿفراعات اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ ذم " :مفٚ ٕهفف 292وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿفؿ 

مقنقع واحفد ؾٚفًّفدة ظفذ آخفر ؿفراع صفدع حفقل ادقنفقع ويًامفز ؿراعايٚهلٔئفٜ افسفٚبَٜ 

ٜ ؿراعات اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ وؿد يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجً "..مْسقخٜ

 :مٚ يع

ومل  179فّْففقذج اد ففٚز بففٚفَراع وجففق  اخامالؾففٚت بففغ ظَففد افبٔففع ادسففامخدم وا 12/1

 .227و 211يدخؾ ظِٔف افامًديالت اد ٚزة بٚفَراعات 

وجق  اخامالؾٚت بفغ ّٕفقذج افقظفد بٚفؼفاء ادسفامخدم وافّْفقذج اد فٚز بفٚفَراع  12/2

 .هف أ[92
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وبًد اضالظٓٚ ظذ افَراعات ذات افهِٜ، وبًد مراجًامٓٚ فِْ ذج افامل يفؿ اخامٔٚعهفٚ مفـ 

ين بنٖن هذه ادِحقطٜ، وافامل طٓر مْٓٚ أن افؼـٜ ؿد اشامخدمٝ ظَد افبٔع ادحٚشٛ افَٕٚق

 .61، واشامخدمٝ افقظد بٚفؼاء اد ٚز بٚفَراع 24اد ٚز بٚفَراع 

 :وبًد افدعاشٜ وافامٖمؾ وافْير، بًد ذفؽ ـِف ؿرعت اهلٔئٜ

ٕفقع  24صحٔح، ألن ظَد افبٔفع اد فٚز بفٚفَراع  61، وبٚفَراع 24أن ظّؾ افؼـٜ بٚفَراع 

ًٚ أو مًدتً فف، وـذفؽ افقظفد بٚفؼفاء اد فٚز 179آخر ؽر اد ٚز بٚفَراع  ، وفٔس األخر مٌِٔ

ًٚ أو مًدتً فف 92ٕقع آخر ؽر اد ٚز بٚفَراع  61بٚفَراع   .ن وفٔس األخر مٌِٔ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 هلل الزايــد، عبــداهلل الباــام، صــاحل بــن محيــد، أمحــد    عبــداهلل بــن عقيــل، عبــدا   :املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 (340) رقم القرار         

 

 (292)ايعدٍٚ عٔ ايكساز ذٟ ايسقِ : املٛضٛع
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهت ٕبل وافهالة وافسالم ظذ مـ  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

بًد  ،م12/5/1999و11هف ادقاؾؼ 26/1/1429و25يقمل افرالثٚء واألعبًٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

 :ّهفوٕ (292)افَراع اضالظٓٚ ظذ 

اضًِٝ اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ظذ مٚ أوع ه ادحٚشٛ افَٕٚقين ]

وأي افهٔغ يًامّدهٚ ذم  ،فِؼـٜ حقل يًد  افهٔغ اد ٚزة مـ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم مقنقع واحد

ف افًٚم ـ  اضًِٝ اهلٔئٜ أيوٚ ظذ عأي ادؼ ،مراجًامف فِامٖـد مـ يىبٔؼ افؼـٜ فَراعات اهلٔئٜ

 :وبامٖمؾ اهلٔئٜ ؾ  ذـر يقصِٝ دٚ يٖيت. ظذ ؽداعة افرؿٚبٜ افؼظٜٔ حقل ادقنقع

حٔٞ أن اهلٔئٜ يهدع ؿراعهٚ ب٘جٚزة صٌٜٔ مًٚمِٜ أو ظَد مـ افًَق  افامل يامًٚمؾ هبٚ افؼـٜ 

وبٚضالع اهلٔئٜ ظذ ذفؽ  ،وبًد ذفؽ يقع  افؼـٜ أصٔٚء مسام دة ويىِٛ مـ اهلٔئٜ إبداء عأهيٚ

 :وجقبٚ ظذ اشامٍسٚع ادحٚشٛ افَٕٚقين ؾ٘ن اهلٔئٜ يَرع مٚ يع ،يَقم ب٘صداع ؿراع جديد

إذا يًد ت ؿراعات اهلٔئٜ ذم مقنقع واحد ؾٚفًّدة ظذ آخر ؿراع صدع حقل هذا ادقنقع 

ـ  أن ظذ ادحٚشٛ افَٕٚقين  ،ويًامز افَراعات افسٚبَٜ مْسقخٜ ظذ إ اعة افؼـٜ اظام   ذفؽ

 هف.أ[ذم اظامبٚعه ظْد مراجًامف ددى يىبٔؼ افؼـٜ فَراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ أخذ ذفؽ
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 :وٕهٓٚ( 292)مِحقطٚت ادحٚشٛ افَٕٚقين افامل بْٚهٚ ظذ ؾّٓف فَِراع اضالظٓٚ ظذ  وبًد

إذا يًد ت ؿراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم مقنقع ": مٚ ٕهف 292وع  ذم ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ عؿؿ ]

وؿد  "..خر ؿراع صدع حقل ادقنقع ويًامز ؿراعات اهلٔئٜ افسٚبَٜ مْسقخٜواحد ؾٚفًّدة ظذ آ

 :يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿراعات اهلٔئٜ افؼظٜٔ مٚ يع

ومل يدخؾ  179وجق  اخامالف بغ ظَد افبٔع ادسامخدم وافّْقذج اد ٚز بٚفَراع  19/1

 .227 ،211ظِٔف افامًديالت اد ٚزة بٚفَراعات 

وجق  اخامالؾٚت بغ ّٕقذج افقظد بٚفؼاء ادسامخدم وافّْقذج اد ٚز بٚفَراع  19/9

 هف.أ[92

إػ ( 292)افًدول ظـ ؿراعهٚ ذي افرؿؿ قررت اهلقئة وبًد افدعاشٜ وافْير وادداوفٜ 

 :افْص اتيت

يًديالً  األصؾ ذم ؿراعات اهلٔئٜ أهنٚ ـِٓٚ ٕٚؾذًة ومًّقل هبٚ، وإذا عأت اهلٔئٜ مٚ يقجٛ)

ًٚ يبْٔف ذم حْٔف، وإذا طٓر إصُٚل ؾٚدرجع ذم بٕٔٚف إػ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ًٚ أو جز ٔ  (.ـِٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل الباام، صاحل بن محيد، أمحد  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 (341) رقم القرار         

 

 تفطري عبازتني يف قسازات ضابك١: املٛضٛع
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

م 12/5/1999و11هف ادقاؾؼ 26/1/1429و25يقمل افرالثٚء واألعبًٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

افقاع ة نّـ مالحيٚت ادحٚشٛ (  14) ادِحقطٜ ذات افرؿؿ بًد اضالظٓٚ ظذ  ،ذم

 :ٚوّٕهٓعة افرؿٚبٜ افؼظٜٔ، افَٕٚقين فِؼـٜ افامل عؾًٝ فِٓٔئٜ مـ ؿبؾ إ ا

 هف   8/3/1413: يٚعيخ افَراع 133: عؿؿ افَراع]

 .اتظام  ات ادسامْديٜ واظام  ات ادرابحٜ :موضوع الؼرار

أن افؼـٜ يَقم  133يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿراع اهلٔئٜ عؿؿ 

  مـ بريد ويُِس وؿد وع  افَراع ظذ افًّٔؾ ومهٚعيػ ؾامح اتظام ( عشقم)بٖخذ ظّقفٜ 

إٔف فق ـٚن افًّٔؾ ؿد ؽىك اتظام   ـِٔٚ ؾّـ افًدل أت يىٚفبف افؼـٜ بٖي ": ادذـقع

مهٚعيػ أو عشقم شقى افامٖمغ ظذ افبوٚظٜ فقجق  ادبِغ فدهيٚ ضِٜٔ ؾسة اتظام   مسامٍٔدة 

ات اب اإلشالمٜٔ ظدم  أن مـ": حٔٞ جٚء 288، وؿد أـدت ذفؽ اهلٔئٜ ذم ؿراعهٚ عؿؿ "مْف

اشامٌالل افًّٔؾ وافامسٚمح مًف وإٔف مـ افًدل ظْدمٚ يٌىل افًّٔؾ اتظام   ادسامْدي 

 أهف.[بٚفُٚمؾ أت يامَٚا مْف مهٚعيػ



 520 

 :قررت اهلقئةافَراعات ذات افهِٜ، وبًد افامٖمؾ وافْير اضالظٓٚ ظذ  وبًد

أن مـ ات اب )وظبٚعة  ،288 ،133افقاع ة ذم افَراع ( افخ... .مـ افًدل)أن ظبٚعة 

 .ت ئٍدان ظدم اجلقاز، وإٕ  ئٍدان األؾوؾ واألوػ 288افقاع ة ذم افَراع ( افخ...اإلشالمٜٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل الباام، صاحل بن محيد، أمحد  :املٛقعٕٛ

 .لرمحن األطرماملباركي، عبدا
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 هـ6/3/1420: التاريخ                                                 (342) رقم القرار         

 

 حهِ أخر املٛافك١ َٔ ايعٌُٝ ع٢ً خط ايتطٌٗٝ : املٛضٛع

 ايرٟ حددت فٝ٘ ْطب١ ايسبح
 

صحبف، و مـ حمّد وظذ آفف و بًده، وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افرٚفٞ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 ،م12/5/1999و 11هف ادقاؾؼ 26/1/1429و 25يقمل افرالثٚء واألعبًٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

حٚشٛ افَٕٚقين فِؼـٜ افامل افقاع ة نّـ مالحيٚت اد( 17)ادِحقطٜ عؿؿ بًد اضالظٓٚ ظذ 

 :ٚوّٕهٓعؾًٝ فِٓٔئٜ مـ ؿبؾ إ اعة افرؿٚبٜ افؼظٜٔ، 

 هف29/8/1418هف، 8/3/1413: يٚعيخ افَراع 278، 133: عؿؿ افَراع]

 .اتظام  ات ادسامْديٜ واظام  ات ادرابحٜ :موضوع الؼرار  

صٍٜ اإلفزام أو مقاؾَٜ  أمٚ أخذ افؼـٜ يًٓدًا مـ افًّٔؾ ؾٔف": مٚ ٕهف 278وع  ذم افَراع 

ًٚ ؿبؾ يقؿٔع افًَد ومٚ صٚبف ذفؽ ممٚ فف صٍٜ  مسبَٜ حتد  ؾٔف ٕسبٜ افربح ذم ظَد ادرابحٜ مَدم

وؿد يبغ مـ افًْٔٚت افامل يؿ اخامٔٚعهٚ فٌرض مراجًٜ ؿراعات  "..اإلفزام ؾٌر جٚ ز ذم ٕير اهلٔئٜ

الل ؾامح اظام   ادرابحٜ اهلٔئٜ أظاله أن افؼـٜ ؿٚمٝ بّْح افًّٔؾ خط يسٓٔؾ مـ خ

FT9896791992  م حد ت ؾٔف ٕسبٜ افربح وذوط ؾامح اظام   ادرابح8/3/1999ٜبامٚعيخ 

 .هف أ [وأخذ مقاؾَٜ افًّٔؾ ظِٔف مسبًَٚ 

 :قررت اهلقئةافْير وافامٖمؾ ذم ادالحيٜ ادذـقعة  وبًد
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عيـ، ألن هذا وأن ظّؾ افؼـٜ ت يًٚعض ؿراعي اهلٔئٜ ادذـق ،أن ذفؽ ت يًد مِحقطٜ

 .افّْقذج ادقؿع ظِٔف مـ افًّٔؾ فٔس فف صٍٜ اإلفزام

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

 عبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل الباــام، صــاحل بــن محيــد، أمحــد        :املٛقعووٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ20/4/1420: التاريخ                                                      (343) القرار         

 

 تعدٌٜ بٓد َٔ عكد بٝع ايتكطٝط: املٛضٛع

  702ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

افسْٜ األوػ،  ،اخلٚمسافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜٜ افؼظٜٔ اهلٔئ ؾ٘ن

بًد  ،م17/5/1999و16 هف ادقاؾؼ3/3/1429و2يقمل افرالثٚء واألعبًٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

اخلىٚب افقاع  مـ اد ّقظٜ افام ٚعيٜ ذم افؼـٜ بنٖن افْير ذم حذف اجلِّٜ اضالظٓٚ ظذ 

، وٕص (339)افقاع ة ذم ظَد افامَسٔط ذم بٕٔٚٚت افىرف األول اد ٚز بٚفَراع  ادامًَِٜ بٚفامقـٔؾ

... .افهٚ عة مـ ـامٚبٜ ظدل) ( افقـٔؾ افؼظل بّقجٛ افقـٚفٜ عؿؿ ]اجلِّٜ ادىِقب حذؾٓٚ 

ذم افامقؿٔع ظذ هذا افًَد بّقجٛ افقـٚفٜ ....... ./هف وافذي ؾقض ادُرم14/ / بامٚعيخ 

... .افرمز افزيدي.. .ب. ص... .مديْٜ: ف ذم افامٍقيض وظْقإفادذـقعة اداموّْٜ حَ

ًٚ أوتً ... .هٚيػ وإن يُامٍك . وذفؽ ألن يِؽ اجلِّٜ خٚصٜ بْنٚط يَسٔط افًَٚع([. بٚ ًٚ)ضرؾ

ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ويّرِٓٚ ذم افامقؿٔع ظذ هذا افًَد : )بٚجلِّٜ اتئٜ

ًٚ أوتً ... .هٚيػ... .افرمز افزيدي.. .ب. ص... .مديْٜ: وظْقإف....... ./ادُرم ضرؾ

 (."بٚ ًًٚ "

 :أن يُقن افامًديؾ بٚفْص اتيت افْير وادداوفٜ ؿرعت اهلٔئٜ وبًد
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/........ ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ويّرِٓٚ ذم افامقؿٔع ظذ هذا افًَد ادُرم)

... .افرمز افزيدي.. .ب. ص... .مديْٜ: ادٍقض مـ اجلٜٓ ادخامهٜ ذم افؼـٜ وظْقإف

ًٚ أوتً ... .هٚيػ  (."بٚ ًًٚ "ضرؾ

 .وظِٔف ؾٔ قز افًّؾ بُِامٚ افهٌٔامغ(. 339)وهذا افامًديؾ فٔس مٌِٔٚ فِّ ٚز ذم افَراع 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

 اهلل الباام، صاحلعبداهلل بن عقيل،  عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبد :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرما
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 هـ20/4/1420: التاريخ                                                      (344) القرار         

 

 إجاش٠ مناذج عًُٝات املتاجس٠ باملعادٕ يف بٛزص١ يٓدٕ: املٛضٛع

 ٌ مبٛضٛع ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتص 699قساز  

  يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

 افسْٜ األوػ، ،افسٚ مافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

بًد  ،م15/5/1999و14 هف ادقاؾؼ2/4/1429و1واخلّٔس يقمل األعبًٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

فْ ذج افقاع ة مـ افؼـٜ بنٖن ظِّٔٚت ادامٚجرة بٚدًٚ ن ذم بقعصٜ فْدن، وهذه ااضالظٓٚ ظذ 

ثالثٜ مْٓٚ يامًِؼ بؼاء افراجحل ادًدن ظٚجالً: األول مْٓٚ ضِٛ ذاء مـ افراجحل، : افْ ذج

وثالثٜ مْٓٚ يامًِؼ ببٔع . وافرٚين يٖـٔد بٔع هنٚ ل مـ افبٚ ع، وافرٚفٞ يٖـٔد ؿبقل ادنسي

ادًدن آجال: األول مْٓٚ إجيٚب افبٔع مـ افراجحل، وافرٚين ؿبقل افؼاء مـ ادنسي، افراجحل 

 ،(taarrw)ّٕقذج صٓٚ ة إثبٚت افامخزيـ : وافرٚفٞ ضِٛ يسِٔؿ ادًدن فًِّٔؾ، ومرؾؼ هبٚ

وبًد افدعاشٜ افامل أطٓرت مجِٜ اشامٍسٚعات وإصُٚتت، ـٚن تبد مـ إيوٚحٓٚ  -

 .دخامهٜ ذم افؼـٜواإلجٚبٜ ظِٔٓٚ مـ اجلٜٓ ا

وبًد ادْٚؿنٜ افامل جرت مع مْدوب إ اعة اخلزيْٜ ذم ظد  مـ اجام ظٚت اهلٔئٜ افؼظٜٔ  -

 .وجلْامٓٚ افامٍْٔذيٜ

ًٚ مـ يِؽ اإل اعة ظ  وجف هلٚ مـ أشئِٜ  - وبًد اتضالع ظذ األجقبٜ افامل وع ت يبٚظ

 .واشامٍسٚعات
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مـ شًٚ ة ٕٚ ٛ اددير افًٚم د ّقظٜ وبًد اتضالع ظذ يٖـٔد يِؽ األجقبٜ افقاع ة  -

. اتشامر ع وافًالؿٚت افدوفٜٔ بْٚء ظذ ضِٛ ٕٚ ٛ اددير افًٚم فِّ ّقظٜ افؼظٜٔ أمغ اهلٔئٜ

 :وؿد يوّْٝ يِؽ األجقبٜ مٚ يٖيت

يامؿ افامًٚمؾ مع ادقع  افذي ينسي مْف افراجحل ادًدن بهٍامف مٚفُٚ فِامكف  -1

 .ٔع ذم بقعصٜ فْدن فًِّٚ نأصٚفٜ أو ٕٔٚبٜ، وحيؼ فف افب

مرة يُقن ـّٜٔ ادًدن ؾٔف يَريبٜٔ،  :يٖيت اإلجيٚب مـ ادقع  إػ افراجحل مريغ -2

ثؿ يًٚ  اإلجيٚب مرة أخرى يُقن افُّٜٔ ؾٔف حمد ة بدؿٜ بّقجٛ صٓٚ ات إثبٚت 

 افامخزيـ، وحيهؾ يٍٚوت يسر ذم وزن افقحدة زيٚ ة أو َٕهٚ بغ مٚ وع  ذم ادرة األوػ

 .ومٚ وع  ذم ادرة افرٕٜٚٔ، فُـ شًر افقحدة حمد ، وظِٔف يامؿ حسٚب إمجٚيل افسًر

 .افامٖـٔد ظذ أن مُِٜٔ ادًدن يْامَؾ مـ ادقع  إػ افراجحل -3

، ويىِٛ إ اعة (taarrw)ؿبض ادًدن يُقن بامسِٔؿ صٓٚ ة إثبٚت افامخزيـ  -4

قع  بٚتحامٍٚظ بٖصقل صٓٚ ات اخلزيْٜ مـ اهلٔئٜ افْير بٖن يَقم افراجحل بامٍقيض اد

 .افامخزيـ فديف

ويُقن ؽٚفبٚ  ،يًد صٓٚ ة إثبٚت افامخزيـ افقثَٜٔ افامل يربٝ متِؽ ادًدن -5

ويامًد  صٔغ يِؽ افنٓٚ ات، وفُْٓٚ يامٍؼ ذم ادًِقمٚت األشٚشٜٔ ظـ  ،(حلٚمِف)

 .ادًدن، وهل مًِقمٚت يىِٛ مـ ـؾ مسامق ع خيوع فبقعصٜ فْدن فًِّٚ ن

بنٖن افامًٚمؾ ذم ذاء افبوٚ ع مـ ( 125)ضالع ظذ ؿراع اهلٔئٜ ذي افرؿؿ وبًد ات -

 .خالل بقعصٜ فْدن وؾَٚ فهٌٜٔ افبٔع اتجؾ

 .وبًد ادْٚؿنٜ ادسامٍٔوٜ وادداوفٜ افامل متٝ ذم ظدة اجام ظٚت فِٓٔئٜ -
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ٜ إجٚزة ٕ ذج ظِّٔٚت ادامٚجرة بٚدًٚ ن ذم بقعص: قررت اهلقئةوبًد افْير وافامٖمؾ  -

فْدن بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ بٚفَراع، وظد  هذه افْ ذج شبًٜ: األول مْٓٚ بًْقان إبداء عؽبٜ ذم 

: وثَٜٔ ؿبقل مـ ادنسي، وافرابع: وثَٜٔ إجيٚب مـ افبٚ ع، وافرٚفٞ: افؼاء، وافرٚين

: وثَٜٔ إجيٚب مـ افبٚ ع، وافسٚ م: وثَٜٔ ؿبقل اتحامٍٚظ بنٓٚ ات افامخزيـ، واخلٚمس

ضِٛ يسِٔؿ، وفِؼـٜ أن يسامخدم هذه افْ ذج : مـ ادنسي، وافسٚبع وثَٜٔ ؿبقل

 .بٖعؿٚمٓٚ ادامسِسِٜ  ون إثبٚت ظْٚويْٓٚ

 :وجيب أن يراعى يف هذا الـوع من التعامل ما يليت

ًٚ فِامكف أصٚفٜ أو ٕٔٚبٜ( rakora)أن يُقن ذاء ادًدن مـ ادقع   -1  .بهٍامف مٚفُ

بٍْسف، أو بّـ يٍقنف افراجحل بذفؽ، وحيهؾ أن يامؿ ؿبض افراجحل فًِّدن  -2

شقاء أـٚن بٚشؿ ( taarrw( )صٓٚ ة إثبٚت افامخزيـ)افَبض بامسِؿ وثَٜٔ افامِّؽ 

 .ادنسي أم ـٚن حلٚمِف

أت يُقن افًّٔؾ افذي يبٔع ظِٔف افراجحل ادًدن آجال هق ادقع  افذي بٚع  -3

 .ادًدن ظذ افراجحل

 .ِٜ ظذ افامّقيؾ بٚفٍٚ دة افربقيٜأت يُقن هْٚك مقاضٖة أو حٔ -4

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

بـن  اعبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيـع، عبـداهلل الباـام، صـاحل      :املٛقعٕٛ

 .محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ20/4/1420: التاريخ                                        (345) قرار اهليئة رقم          

 

 إجاش٠ مناذج ٚعكدٟ شساء ٚبٝع يف يٓدٕ: املٛضٛع

  432عكد ايصساء ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وآفف وصحبف ومـ يبًٓؿ 

 :أمٚ بًد ،ب٘حسٚن

افسففْٜ  ،حففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ افسففٚ مؾفف٘ن اهلٔئففٜ افؼففظٜٔ فؼففـٜ افراج

 14هففففف ادقاؾففففؼ  2/4/1429و1يففففقمل األعبًففففٚء واخلّففففٔس  ،األوػ، افففففدوعة افرٕٚٔففففٜ

بًد اضالظٓٚ ظذ ٕ ذج وظَدي ذاء وبٔفع ذم فْفدن، ادامُقٕفٜ مفـ شفٝ  ،م15/7/1999و

مقجف مـ )وظد بٚفبٔع ، وافرٕٜٚٔ (مقجف مـ افراجحل إػ افبٚ ع)األوػ ضِٛ ذاء  :خىقات

مفع ( ينسي افراجحل بّقجبفف افسفًِٜ مفـ افبفٚ ع)، وافرٚفرٜ ظَد ذاء (افبٚ ع إػ افراجحل

، (مقجففف مففـ منففس إػ افراجحففل)، وافرابًففٜ وظففد بٚفؼففاء "وثَٔففٜ َٕففؾ ادُِٔففٜ"مِحَففف 

يبٔفع )، وافسٚ شفٜ ظَفد بٔفع آجفؾ (مقجف مفـ افراجحفل إػ ادنفسي)واخلٚمسٜ وظد بٚفبٔع 

 (.افراجحل بّقجبف افسًِٜ فِّنسي

وبًففد افدعاشففٜ ادسامٍٔوففٜ، وبًففد مْٚؿنففٜ اجلٓففٜ ادًْٔففٜ ذم افؼففـٜ ذم بًففض افبْففق   

 .وادهىِحٚت

إجٚزة يِؽ افْ ذج وظَفدي افؼفاء وافبٔفع ذم فْفدن : وبًد افْير وافامٖمؾ ؿرعت اهلٔئٜ 

 .بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع

 :فامًٚمؾ مٚ يٖيتوجيٛ أن يراظك ذم هذا افْقع مـ ا
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أت يُقن ادنسي افذي يبٔع ظِٔف افراجحل افسًِٜ مٗجال هق افذي بٚع افسًِٜ  -1

 .ظذ افراجحل

 .أت يُقن هْٚك مقاضٖة أو حِٜٔ ظذ افامّقيؾ بٚفٍٚ دة افربقيٜ -2

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 اهلل بـن منيـع، عبـداهلل الباـام،       صـاحل     عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبد :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرما
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 هـ8/6/1420: التاريخ                                                   ( 346) القرار         

 

 إجاش٠ مناذج ٚعكدٟ شساء ٚبٝع يف يٓدٕ: املٛضٛع
 

آففف وصفحبف ومفـ  وظفذم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد هلل وحده، وافهالة وافسال احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

، افسفْٜ األوػ، افسٚبع اجام ظٓٚاهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم  ؾ٘ن

بًد ، م9/1999و 8 هف ادقاؾؼ29/5/1429و 28 واخلّٔس افدوعة افرٕٜٚٔ، يقمل األعبًٚء

ع وذاء أشٚشففٔامغ ومِحَففٚهت  افففقاع يغ مففـ جمّقظففٜ اتشففامر ع ايٍففٚؿٔامل بٔففاضالظٓففٚ ظففذ 

وافًالؿٚت افدوفٜٔ ذم افؼـٜ، وافِامغ بّقجبٓٚ يَفقم افؼفـٜ بؼفاء شفِع بفرّـ ظٚجفؾ ثفؿ 

ًٚ، وحتامقيٚن ظذ افؼوط واألحُفٚم افامفل حتُفؿ ظِّٔفٚت افؼفاء وافبٔفع  بًٔٓ  ظٚجاًل أو آج

اء مِحفؼ بٚيٍٚؿٔفٜ افؼفاء، وجيفري افبٔفع بّقجفٛ ادامُرعة، وجيري افؼاء بّقجٛ ظَد ذ

 .ظَد بٔع مِحؼ بٚيٍٚؿٜٔ افبٔع

 .هٚيغ اتيٍٚؿٔامغ ومِحَٚهت فبْق  وبًد افدعاشٜ  

 ػ مْٚؿنٜ، وش ع وجٜٓ ٕيرهٚ بامٍٚصِٔٓٚ،إوبًد مْٚؿنٜ اجلٜٓ ادًْٜٔ ؾٔ  احامٚج  

إجففٚزة : وبًففد افْيففر وافامٖمففؾ وإجففراء مففٚ يِففزم مففـ يًففديالت ؿففرعت اهلٔئففٜ 

      هفففٚيغ اتيٍفففٚؿٔامغ ومِحَفففٚهت  بٚفهفففٌٜٔ ادرؾَفففٜ هبفففذا افَفففراع، مفففع وجفففقب األخفففذ

 :ب  يٖيت
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هق افذي بٚع  -أت يُقن ادنسي افذي يبٔع ظِٔف افراجحل افسًِٜ مٗجال  -1

 .افسًِٜ ظذ افراجحل

 .أت يُقن هْٚك مقاضٖة أو حِٜٔ ظذ افامّقيؾ بٚفٍٚ دة افربقيٜ -2

 .وظذ آفف وصحبف أمجًغ حمّد ٕبْٔٚ اهلل وشِؿ ظذ وصذ

 

عبــــداهلل بــــن عقيــــل، عبــــداهلل الزايــــد، عبــــداهلل بــــن منيــــع، أمحــــد املبــــاركي،    :املٛقعووووٕٛ

 .عبدالرمحن األطرم
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 هـ8/6/1420: التاريخ                                         ( 347) قرار اهليئة رقم          

 

 سٚط غري قابٌ يًٓكضإجاش٠ خطاب اعتُاد َص: املٛضٛع
 

احلّد هلل وحده وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده حمّد وآفف وصحبف ومـ يبًٓؿ 

 :أمٚ بًد ،ب٘حسٚن

افسفْٜ  ،ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ذم اجام ظٓفٚ افسفٚبع 

قاؾففففؼ هففففف اد 29/5/1429و28يففففقمل األعبًففففٚء واخلّففففٔس  ،األوػ، افففففدوعة افرٕٚٔففففٜ

: بًد اضالظٓٚ ظذ مذـرة افًرض افامل أظدهتٚ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن مقنفقع ،م9/7/1999و8

خىٚب اظام   ؽر ؿٚبؾ فَِْض، افقاع  مـ جمّقظٜ اتشامر ع وافًالؿٚت افدوفٜٔ ذم افؼفـٜ، 

وبًفد  عاشففٜ هففذا ادقنففقع، ومْٚؿنفٜ اجلٓففٜ ادًْٔففٜ ذم بًففض ؾَرايفف، وبًففد افْيففر وافامٖمففؾ 

خىفٚب )فامًديالت افالزمفٜ ؿفرعت اهلٔئفٜ إجفٚزة خىفٚب اتظفام   ادفذـقع بًْفقان وإجراء ا

 .بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ بٚفَراع( اظام   مؼوط ؽر ؿٚبؾ فَِْض

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف أمجًغ

 

 عبــــداهلل بــــن عقيــــل، عبــــداهلل الزايــــد، عبــــداهلل بــــن منيــــع، أمحــــد املبــــاركي،   :املٛقعووووٕٛ

 .ن األطرمعبدالرمح
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 هـ8/6/1420: التاريخ                                                        (348) القرار         

 

 إجاش٠ منٛذجٞ طًب إصداز خطاب ضُإ : املٛضٛع

 ٚطًب تعدٌٜ خطاب ضُإ
 

آففف وصفحبف ومفـ  وظفذهلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد  احلّد

 :ؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًديبًٓ

، افسفْٜ األوػ، افسٚبع اجام ظٓٚاهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم  ؾ٘ن

بًفد  ،م9/1999و8هف ادقاؾؼ 29/5/1429و28 واخلّٔس افدوعة افرٕٜٚٔ، يقمل األعبًٚء

مذـرة افًرض افامل أظفدهتٚ أمٕٚفٜ اهلٔئفٜ بنفٖن مقنفقع ّٕفقذج ضِفٛ خىفٚب اضالظٓٚ ظذ 

ن ن وّٕقذج ضِٛ يًديؾ خىٚب ن ن افقاع يـ مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ ذم افؼـٜ، وبًد 

افْيفر وافامٖمفؾ وإجفراء  مفٚ يِفزم مففـ يًفديالت ؿفرعت اهلٔئفٜ إجفٚزة افّْفقذجغ ادففذـقعيـ 

 . بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ بٚفَراع

 .وظذ آفف وصحبف أمجًغ حمّداهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ  وصذ

 

ن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن منيـــع، أمحـــد املبـــاركي،  عبـــداهلل بـــ :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطرم
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 هـ12/7/1420: التاريخ                                                     ( 349) القرار         

 

 إجاش٠ جمُٛع١ َٔ مناذج ايتاج: املٛضٛع

 587كساز ًَػ٢ باي( زٜاٍ ضعٛدٟ)شٝهات /منٛذج إٜداع ْكد 
 

آففف وصفحبف ومفـ  وظفذهلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد  احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

، افسْٜ األوػ، افًٚذ اجام ظٓٚاهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم  ؾ٘ن

  هففف ادقاؾففؼ 12/7/1429و12و19 واخلّففٔس األعبًففٚءو أيففٚم افرالثففٚءافففدوعة افرٕٚٔففٜ، 

 :افْ ذج اتئٜبًد اضالظٓٚ ظذ  ،م21/19/1999و29و19

 ([.     عيٚل شًق ي)صُٔٚت /إيداع َٕد]ّٕقذج  -1

 [.حتقيؾ مـ حسٚب إػ حسٚب]ّٕقذج  -2

  [.أمر  ؾع]ّٕقذج  -3

 [.أمر سف بٚفريٚل افسًق ي]ّٕقذج  -4

 [.ضِٛ سف حقافٜ واع ة]ّٕقذج  -5

دكؾٜٔ، وادَسح اشامً هلٚ وؾَٚ فْيفٚم افامفٚج، وبًفد افدعاشفٜ وافْيفر افقاع  مـ اد ّقظٜ ا

 .وافامٖمؾ، ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة هذه افْ ذج ادذـقعة بٚفهٔغ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .وظذ آفف وصحبف أمجًغ حمّداهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ  وصذ

، عبداهلل الباام، صاحل بن محيد، أمحد عبداهلل بن عقيل، عبداهلل بن منيع :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                       ( 350) القرار         
 

 طًب تعدٜالت : املٛضٛع

 (344)ع٢ً ايُٓاذج اجملاش٠ بايكساز  

 صٌ مبٛضٛع ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔأيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜت 699قساز  

 يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ 

آففف وصفحبف ومفـ  وظفذهلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مفـ ت ٕبفل بًفده حمّفد  احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن، أمٚ بًد

، افسففْٜ افرففٚين ظؼفف اجام ظٓففٚاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ فؼففـٜ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم  ؾف٘ن

  هففف ادقاؾففؼ 24/7/1429و23و22 أيففٚم األحففد واتثْففغ وافرالثففٚء، األوػ، افففدوعة افرٕٚٔففٜ

اخلىففٚب افففقاع  مففـ جمّقظففٜ اتشففامر ع بًففد اضالظٓففٚ ظففذ  ،م2/11/1999و1و31/19

وافًالؿٚت افدوفٜٔ بنٖن ضِٛ بًض افامًديالت ظذ افْ ذج افسبًٜ مٚ ظدا افرٚين اد ٚز بٚفَراع 

ئٜ إجٚزة افامًديالت ظذ افْ ذج ادنٚع إفٔٓفٚ بٚفهفٔغ ، وبًد افْير وافدعاشٜ، ؿرعت اهلٔ(344)

ًٚ فِّ ٚز بٚفَراع افسٚبؼ، ؾِِ ٜٓ . ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ وهذا افامًديؾ فٔس مٌِٔ

 .ادًْٜٔ أن يًّؾ بٖي مْٓ 

 .وظذ آفف وصحبف أمجًغ حمّداهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ  وصذ

 

 اهلل الزايد، عبـداهلل بـن منيـع، عبـداهلل الباـام، صـاحل      عبداهلل بن عقيل، عبد: املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرما
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (351) القرار         
 

 طًب تعدٜالت ع٢ً صٓدٚم املضازب١ بايبضائع: املٛضٛع
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، ومـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،هوحد هلل احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افرٚين ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 ف ادقاؾؼه24/7/1429و23و22أيٚم األحد واتثْغ وافرالثٚء  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

اخلىٚب افقاع  مـ جمّقظٜ اتشامر ع بًد اضالظٓٚ ظذ ، م2/11/1999و1و31/19

وافًالؿٚت افدوفٜٔ افذي يىِٛ ؾٔف افْير ذم إجٚزة صْدوق فِبوٚ ع بٚفريٚل افسًق ي يُقن 

. ، وظِّامف افريٚل افسًق ي(صْدوق ادوٚعبٜ افؼظٜٔ بٚفبوٚ ع بٚفريٚل افسًق ي)اشّف 

افامل ( بٚفدوتع)هذا افهْدوق مىٚبَٜ تيٍٚؿٜٔ صْدوق ادوٚعبٜ بٚفبوٚ ع  وحٔٞ أن ايٍٚؿٜٔ

هف، وحٔٞ أن ادىِقب هق 2/4/1411ذم ( 956شبَٝ إجٚزهتٚ مـ اهلٔئٜ بٚفَراع ذي افرؿؿ 

إنٚؾٜ افريٚل افسًق ي تشؿ افهْدوق، ويٌر ظِّٜ افهْدوق ذم اتيٍٚؿٜٔ بحٔٞ يُقن 

اهلٔئٜ ت يرى مٕٚع ذم ذفؽ ظذ أن يُقن افهْدوق حمُقمٚ  افريٚل افسًق ي حمؾ افدوتع، ؾ٘ن

 .بْص اتيٍٚؿٜٔ اد ٚزة بٚفَراع ادنٚع إفٔف أظالهف

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، صاحل :املٛقعٕٛ

 .، عبدالرمحن األطرمبن محيد، أمحد املباركيا
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (352) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج تكسٜس تكِٝٝ ٚتطعري عكاز: املٛضٛع
   

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :ٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًديبًٓؿ ب٘حس

، افسْٜ األوػ، افرٚين ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 1و 31/19 هف ادقاؾؼ24/7/1429و 23و 22أيٚم األحد واتثْغ وافرالثٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

اإل اعيٜ بنٖن يَرير ئَٔؿ افّْقذج افقاع  مـ اد ّقظٜ بًد اضالظٓٚ ظذ ، م2/11/1999و

 .ويسًر ظَٚع، وبًد افْير ؾٔف ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزيف بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

بـن   عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن منيـع، عبـداهلل الباـام، صـاحل       : املٛقعٕٛ

 .يد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرممح
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (353) القرار         
 

 تصسف ايصسن١ بإضكاط أٚ تربع ٚحنٛ ذيو: املٛضٛع
   

، و مـ حمّد وظذ آفف وصحبف بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ األوػ، افرٚين ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 1و 31/19 ادقاؾؼ فه24/7/1429و 23و 22أيٚم األحد واتثْغ وافرالثٚء  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

جمِس اإل اعة وخىٚب مدير اإل اعة افَٕٚقٕٜٔ خىٚب ع ٔس بًد اضالظٓٚ ظذ ، م2/11/1999و

اداموّْغ افسٗال ظـ حُؿ يكف إ اعة افؼـٜ بٚفامزع واإلشٓٚم ذم األظ ل اخلريٜ وإبراء ذمٜ 

ادديْغ مـ افديـ، وإجراء افهِح، وافًٍق ظـ خىٖ ادقطػ إذا يبغ إٔف ؽر مَهق ، وعؾع 

 .ط ذم حٚفٜ ادخامِس اهلٚعب، وٕحق ذفؽافٌبـ ظـ افًّٔؾ افذي يَع ظِٔف ؽبـ، واإلشَٚ

وبًد افْير ذم ظَد افامٖشٔس وافْيٚم األشٚد فِؼـٜ وذم ٕيٚم افؼـٚت ذم ادُِّٜ، 

 .واإليوٚح افقاع  مـ اإل اعة افَٕٚقٕٜٔ ؾٔ  يامهؾ بذفؽ مـ افْٚحٜٔ افْيٚمٜٔ

 :وبًد مْٚؿنٜ ادقنقع وافْير وافامٖمؾ، ؿرعت اهلٔئٜ مٚ يٖيت

مجٔع إ اعات افؼـٜ أن يُقن يكؾٚهتٚ دهِحٜ افؼـٚء، وظذ ـؾ مسٗول  يامًغ ظذ -1

 :وبْٚء ظذ ذفؽ ؾِِؼـٜ أن يامخذ مٚ يٖيت. ؾٔٓٚ أن يبذل جٓده ذم افامحَؼ مـ ذفؽ

 .ادهٚحلٜ ظـ افديـ ببًوف إذا طٓرت مهِحٜ افؼـٜ ؾٔف -أ

 .ذفؽ افًٍق ظـ خىٖ ادقطػ ؽر ادَهق  إذا يبْٔٝ مهِحٜ افؼـٜ ذم -ب

 .أمقع افدظٚيٜ واإلظالن ب  حيَؼ مهِحٜ افؼـٜ بوقابىف افؼظٜٔ -ج
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 .حط افٌبـ افٍٚحش ظـ ادٌبقن ألٕف مَامٙ حسـ افامًٚمؾ - 

ًٚ  ءت جيقز د س اإل اعة وت أي إ اعة ذم افؼـٜ أن يامزع بق -2 مـ أمقال افؼـٜ يزظ

ًٚ، ـٚفامزع فِٓٔئٚت اإلؽٚثٜٔ ومجًٔٚت افز وٕح قهٚ إت ب٘ذن افؼـٚء، وحيهؾ إذن افؼـٚء حمو

بّقاؾَٜ اجلًّٜٔ افًّقمٜٔ ظذ افامزع، ويامَٔد افؼـٜ بَّامٙ اإلذن، ظذ أن يُقن افامزع دـ 

 ًٚ  .يسامحَف ذظٔ

ت جيقز إل اعة افؼـٜ أن يزئ ذمٜ ادديْغ إت ب٘ذن افؼـٚء، وؿد ظٚفٟ ٕيٚم افؼـٜ  -3

م )إبراء ذمٜ مديْل افؼـٜ مـ افامزامٚهتؿ : جمِس اإل اعة هذا األمر بٖن جًؾ مـ صالحٔٚت

، واهلٔئٜ يقيص بّراجًٜ هذه ادٚ ة وئَٔدهٚ شدًا (ظَد افامٖشٔس وافْيٚم األشٚد فِؼـ17ٜ

 .فبٚب اشامخدامٓٚ ؾٔ  فٔس مـ مهِحٜ افؼـٜ

ن ت جيقز فِؼـٜ أن يزئ ادخامِس ومـ ذم حُّف، بؾ دمٛ مىٚفبامٓؿ ومالحَامٓؿ، أل -4

 .إبراءهؿ فٔس ذم مهِحٜ افؼـٜ، ؾوال ظ  ؾٔف مـ اجلرأة ظذ اتخامالم وافامًدي

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ           عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (354) القرار         
 

ّٝص: املٛضٛع  احلهِ يف بسْاَج ايتُ
 

مفـ حمّفد وظفذ آففف وصفحبف، و بًفده، وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبفل ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افرٚين ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜٔئٜ افؼظٜٔ اهل ؾ٘ن

 ادقاؾؼ فه24/7/1429و 23و 22أيٚم األحد واتثْغ وافرالثٚء  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

اخلىٚب افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بنٖن بًد اضالظٓٚ ظذ ، م2/11/1999و 1و 31/19

ادزمع يَديّف فُبٚع افًّالء ذم افؼـٜ، وبًد افْير وافامٖمؾ، ؿرعت  مقنقع برٕٚمٟ افامّّٔز

 :اهلٔئٜ مٚ يٖيت

ت جيقز فِؼـٜ أن يَدم مـ هذا افزٕٚمٟ فًّالء احلسٚبٚت اجلٚعيٜ أو بًوٓؿ مٚ  -1

يسيٛ ظِٔف بذل مٚ ي فًِّٔؾ أو خدمٜ فٔس هلٚ ظالؿٜ بٍامح احلسٚب أو افقؾٚء فًِّٔؾ، ؾال 

افًّٔؾ يذاـر شٍر أو إشُٕٚف ذم ؾْٚ ق جمٕٚٚ أو افَٔٚم بٚحل قزات ويَديؿ  جيقز هلٚ إظىٚء

        اتشامنٚعات افىبٜٔ وٕحقهٚ، ألهنٚ يدخؾ ذم افهقع ادّْقظٜ مـ صقع افَرض افذي 

 .جر ًًٍٕٚ 

جيقز فِؼـٜ أن يَدم مـ هذا افزٕٚمٟ مٚ ـٚن مـ ؿبٔؾ األمقع ادًْقيٜ، أو اخلدمٜ  -2

احلسٚب وإيٍٚء افًّٔؾ، مرؾ افنُٔٚت وبىٚؿٜ افكاف، وؽرف اتشامَبٚل ادامًَِٜ بٍامح 

 .واتهام م بٚفًّٔؾ وٕحق ذفؽ
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جيقز فِؼـٜ أن يَدم هذا افزٕٚمٟ فًّالء احلسٚبٚت اتشامر عيٜ، ألن احلسٚبٚت  -3

اتشامر عيٜ فٔسٝ ؿرونٚ، ؾال يُقن مـ بٚب افَرض افذي جّر ًٍٕٚ ظذ أت يُقن ذفؽ مـ 

 .سامرّرمٚل اد

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــن منيــع       :املٛقعووٕٛ ــداهلل ب ــداهلل الزايــد، عب ــن عقيــل، عب ــداهلل ب ــداهلل الباــام، ( )عب         ، عب

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم

 

                                                 
 .شٍَِرة األوػمع افامحٍظ بٚفْسبٜ ف» :حتٍظ افنٔخ ظبداهلل بـ مْٔع ظذ افَراع، وٕص حتٍيف( 1)
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (355) القرار         

 حهِ اهلداٜا ايع١ٝٓٝ يعُالء ايصسن١: املٛضٛع
 

مفـ حمّفد وظفذ آففف وصفحبف، و بًفده، وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبفل ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افرٚين ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 ادقاؾؼ فه24/7/1429و 23و 22أيٚم األحد واتثْغ وافرالثٚء  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

اخلىٚب افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بنٖن بًد اضالظٓٚ ظذ ، م2/11/1999و 1و 31/19

 :افسٗال ظـ حُؿ اهلدايٚ افًْٜٔٔ افامل يَدم فبًض افًّالء وٕهف

ٜ افؼـٜ مع ظّال ٓٚ احلٚفٔغ واشامَىٚب افًّالء ادريَبغ، يَقم عؽبٜ ذم يقضٔد ظالؿ"

افؼـٜ بامقزيع هدايٚ ظْٜٔٔ مرؾ افبنقت وافسٚظٚت وؽرهٚ، ويامؿ يقزيع هذه اهلدايٚ ظذ ظّالء 

 .احلسٚبٚت اجلٚعيٜ أو بىٚؿٚت ات ام ن أو افامسٓٔالت ات ام ٕٜٔ

اهلدايٚ افًْٜٔٔ فبًض افًّالء ممـ يبِغ  ٕٖمؾ افامُرم بّقاؾٚيْٚ برأيُؿ حقل ذظٜٔ مْح هذه

مامقشط عصٔد حسٚهبؿ اجلٚعي حدا مًغ يامٌر حسٛ خمهص اهلدايٚ اددعج بٚدقازٕٜ وحسٛ 

 ."افسٔٚشٜ افامسقئَٜ افامل يامٌر مـ شْٜ إػ أخرى

وبًد افامٖمؾ ؾٔ  ذـره أهؾ افًِؿ مـ أحُٚم افَرض وافق يًٜ، وبًد افْير وادداعشٜ، 

 :مٚ يٖيتؿرعت اهلٔئٜ 

ت جيقز مْح هدايٚ ظْٜٔٔ خٚصٜ بٖصحٚب احلسٚبٚت اجلٚعيٜ أو بًوٓؿ، ألهنٚ يدخؾ  -1

 .ذم افهقع ادّْقظٜ مـ صقع افَرض افذي جّر ًًٍٕٚ 
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ت يدخؾ ذم ادْع هدايٚ افدظٚيٜ واإلظالن افامل ت اامص بًّالء احلسٚبٚت اجلٚعيٜ  -2

 .أؿالم،ويَٚويؿ، وجمالت وـامٛ وٕحق ذفؽوإٕ  يُقن هلؿ وفٌرهؿ ـٚدقا  افدظٚ ٜٔ مـ 

جيقز إظىٚء اهلدايٚ ألصحٚب احلسٚبٚت اتشامر عيٜ، بؼط أت يُقن يِؽ اهلدايٚ مـ  -3

وذفؽ ألن احلسٚبٚت اتشامر عيٜ فٔسٝ ؿرونٚ، ؾال يُقن مـ افَرض افذي . مٚ ادسامرّريـ

 .جّر ًًٍٕٚ 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،1عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن منيـــع   :املٛقعوووٕٛ           ، عبـــداهلل الباـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم

                                                 
 .شألوػٍَِرة امع افامحٍظ بٚفْسبٜ ف» :حتٍظ افنٔخ ظبداهلل بـ مْٔع ظذ افَراع، وٕص حتٍيف( 1)



 544 

 

 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (356) القرار         

 

 ت ايعُالء اْهصاف حطابا: املٛضٛع

 َكابٌ نُبٝاالت َصازن١ َٚساحب١
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ األوػ، افرٚفٞ ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 19و 9 ادقاؾؼ فه3/8/1429و 2و 1أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  ٕٜٚٔ،افرافدوعة 

اخلىٚب افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بنٖن إُنٚف بًد اضالظٓٚ ظذ ، م11/11/1999و

 :حسٚبٚت افًّالء مَٚبؾ ـّبٔٚتت منٚعـٜ ومرابحٜ، وؿد وع  ؾٔف

تت منٚعـٜ أو مرابحٜ بسبٛ أن بًض ظّال ْٚ يامًرض حسٚبٚهتؿ فالُٕنٚف مَٚبؾ ـّبٔٚ"

 :بًض افيروف افىٚع ٜ فًِّٔؾ ٕذـر مْٓٚ

يٌر األحقال ادْٚخٜٔ أو افْنٚط اتؿامهٚ ي وبٚفامٚيل إامٓٚء ادقشؿ  ون بٔع افبوٚظٜ  -1

 .ادسامقع ة

 .عـق  افسقق -2

 .ظدم اشامالم افًّٔؾ مسامخِهٚيف مـ جٓٚت حُقمٜٔ ذم مقظدهٚ -3

امزامٚيف افَٚ ّٜ، وذم هذه احلٚفٜ يقؿػ افؼـٜ ممٚ شبٛ ظدم ؿدعة افًّٔؾ ظذ شدا  اف

يسٓٔالت افًّٔؾ وت يٍامح فف اظام  ات جديدة تشامرا  بوٚ ع فِّقشؿ افَٚ م األمر افذي 

يقؿػ ٕنٚط افًّٔؾ وبٚفامٚيل يؤع افٍرصٜ ظذ افؼـٜ ذم احلهقل ظذ عبح ادبٚفغ ادًىِٜ بسبٛ 

 .إُنٚف احلسٚب
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َدم فف افؼـٜ يسٓٔالت أخرى فامّقيؾ  وعة افْنٚط اجلٚعي وبْٚء ظِٔف يىِٛ افًّٔؾ أن ي

 :حامك يامُّـ مـ افامنٌٔؾ وشدا  مسامحَٚت افؼـٜ وذفؽ ظذ افهقعة افامٚفٜٔ

ـٚشامّراعيٜ )إصداع اظام   منٚعـٜ أو مرابحٜ تشامرا  بوٚ ع خٚصٜ بْنٚط افًّٔؾ  -1

 (.فْنٚط افًّٔؾ

أو مقا  بْٚء ويامؿ بًٔٓٚ بًّرؾٜ افًّٔؾ ؾامح اظام   مرابحٜ  اخع فؼاء شٔٚعات أو بسول  -2

 .فسدا  جزء أو ـؾ ادديقٕٜٔ افَٚ ّٜ ظِٔف

ظِ  بٖن ونع هٗتء افًّالء افذيـ يامؿ مْحٓؿ يسٓٔالت جديدة مَبقفٜ ا ام ٕٔٚ ومٚفٔٚ 

حٔٞ أهنؿ ؿدمقا افو ٕٚت افالزمٜ دْحٓؿ افامسٓٔالت افسٚبَٜ وشَٔدمقن افو ٕٚت ادىِقبٜ 

 .اجلديد وأهنؿ ذوي مالءة وـٍٚءة مٚفٜٔ دْحٓؿ افامسٓٔؾ

هذا وشٔامؿ احامسٚب ٕسٛ افربح ظذ اتظام  ات اجلديدة بٍْس افْسٛ ادامًٚعف ظِٔٓٚ 

 هف.أ..(.بدون أي زيٚ ة فامًقيض اخلسٚ ر افْٚدمٜ ظـ يٖخر افسدا 

ِٛ وبًد يٖمؾ اهلٔئٜ مٚ وع  ذم هذا اخلىٚب، وبًد افْير ذم مٚ ذـره أهؾ افًِؿ ذم مسٖفٜ ؿ

افديـ، وبًد افدعاشٜ وافامٖمؾ ؿرعت اهلٔئٜ إٔف جيقز فِؼـٜ أن يبٔع شًِٚ بًٔٚ مٗجال ظذ 

افًّٔؾ ادديـ هلٚ بديـ آخر إذا ـٚن مـ ذوي ادالءة وافٔسٚع، مٚ مل ينسط افؼـٜ ذضٚ أو يوع 

 .إجراء يِزم افًّٔؾ بٔع افسًِٜ ظٚجال فٔسد  مـ ثّْٓٚ  يْف األول

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذْٚ حمّد اهلل ظذ ٕبٔ وصذ

ــام،               :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (357) القرار         
 

 أخر األجس ع٢ً خطاب ايضُإ: املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ األوػ، افرٚفٞ ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 19و 9 ادقاؾؼ فه3/8/1429و 2و 1أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  رٕٜٚٔ،افافدوعة 

مذـرة افًرض افامل أظدهتٚ أمٕٜٚ اهلٔئٜ افؼظٜٔ بنٖن بًد اضالظٓٚ ظذ ، م11/11/1999و

مقنقع أخذ األجر ظذ خىٚب افو ن افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وبًد اضالظٓٚ ظذ 

ؿقف ظذ مجِٜ مٚ ذـره أهؾ افًِؿ وبًد افدعاشٜ وادْٚؿنٜ وافْير افَراعات ذات افهِٜ، وبًد افق

ؿرعت اهلٔئٜ جقاز أخذ ادهٚعيػ اإل اعيٜ احلََٜٔٔ ظذ خىٚب افو ن شقاًء أـٚن مٌىك : وافامٖمؾ

 .29 أو ؽر مٌىك، وأمٚ حُؿ األجر ظذ افو ن ٍٕسف ؾَد بْٔف ؿراع اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذو افرؿؿ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذحمّد اهلل ظذ ٕبْٔٚ  وصذ

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام،          :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ6/8/1420: التاريخ                                                        (358) القرار         

 

 إجاش٠ آي١ٝ إضاف١ٝ يًتعاٌَ : املٛضٛع

 َع ٚنالء ايطٝازات املعتُدٜٔ ٚمناذج َسفك١ ب٘
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ األوػ، افرٚفٞ ظؼجام ظٓٚ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم ا فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 19و 9 ادقاؾؼ فه3/8/1429و 2و 1أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،افدوعة 

، بًد اضالظٓٚ ظذ اخلىٚب افقاع  مـ اد ّقظٜ افام ٚعيٜ بنٖن آفٜٔ افامًٚمؾ م11/11/1999و

 :مع وـالء افسٔٚعات ادًامّديـ وّٕهف

اداموّـ آفٜٔ إنٚؾٜٔ فِامًٚمؾ مع وـالء افسٔٚعات وذفؽ هبدف يقؾر ٕقع  ؾٔ  يع اشامٍسٚعٕٚ "

 :ادروٕٜ ذم افامًٚمؾ هبذا ادْامٟ

يَقم افؼـٜ بؼاء جمّقظٜ مـ افسٔٚعات مـ افقـٔؾ وذفؽ بّقجٛ أمر افؼاء  -1

ادرؾؼ افذي يِامزم افؼـٜ مـ خالفف بامسديد افَّٜٔ فِقـٔؾ ويامؿ اشامالم افٍقاير 

 .رـٜٔ ويهبح افسٔٚعات مُِٚ فِؼـٜوافبىٚؿٚت اجلّ

مرؾ مبٚظٜ فؼـٜ )يَقم افقـٔؾ بقنع ظالمٜ ظذ افسٔٚعات افًٚ دة فِؼـٜ  -2

 .أو مٚ صٚبف ذفؽ( افراجحل
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ظْد عؽبٜ افًّٔؾ ذاء أي مـ هذه افسٔٚعات يامؿ يقجٔٓف دسامق ع افقـٔؾ تخامٔٚع  -3

وافذي ياموّـ أوصٚف افسٔٚعة ( 333ع اد ٚز بٚفَرا)افسٔٚعة وافامقؿٔع ظذ ّٕقذج ادًٚيْٜ 

 .وعؿؿ هُِٔٓٚ

يَقم افؼـٜ ب٘متٚم افامًٚؿد مع افًّٔؾ وافامقؿٔع ظذ افًَق  وادسامْدات ادامًَِٜ  -4

 .بٚفًِّٜٔ

 .يامؿ اشامخراج افِقحٜ واتشام عة فِسٔٚعة مـ ؿبؾ افؼـٜ أو افًّٔؾ أو افقـٔؾ -5

 .فسٔٚعةيامؿ يقجٔف افًّٔؾ دسامق ع افقـٔؾ تشامالم ا -6

يَقم افقـٔؾ بامسِٔؿ افسٔٚعة بّقجٛ أمر افامسِٔؿ ادرؾؼ مع افًّٔؾ وافامقؿٔع ظِٔف  -7

 هف.أ"مـ ؿبؾ افًّٔؾ ب  ئٍد اشامالمف وأظٚ يف فِؼـٜ بًد افامسِٔؿ حلٍيف ذم مِػ افًّٔؾ

 ،ّٕقذج ئًّد يقعيد شٔٚعات: وبًد اضالظٓٚ ظذ افّْقذجغ ادرؾَغ بف ومهٚ 

 :ٔؿ، وبًد افْير وافامٖمؾ ؿرعت اهلٔئٜ مٚ يٖيتوّٕقذج أمر يسِ

جيقز فِؼـٜ أن يبٔع افسٔٚعات افامل يؿ ذاؤهٚ ومتٔزت وئًْٝ فِؼـٜ واشامِّٝ : أولا 

 (.افقـٔؾ ادًامّد)ؾقايرهٚ وبىٚؿٚهتٚ اجلّرـٜٔ، وفق ـٕٚٝ ذم مسامق ع افبٚ ع 

يسِٔؿ، بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ  إجٚزة ّٕقذج ذاء شٔٚعات وئًّد بامقعيدهٚ، وّٕقذج أمر: ثاكقاا 

 .هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،                :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ29/8/1420: لتاريخا                                                      (359) القرار         
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ تكدِٜ خدَات املتاجس٠ باألضِٗ : املٛضٛع

 ٚحفظ املٛجٛدات ٚمنٛذج طًب شساء أضِٗ ٚمنٛذج طًب بٝع أضِٗ
 

وصحبف، و مـ حمّد وظذ آفف  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افرابع ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾؼ فه28/8/1429و 27و 26أيٚم افسبٝ واألحد واتثْغ  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

افامل أظدهتٚ أمٕٜٚ اهلٔئٜ افؼظٜٔ مذـرة افًرض بًد اضالظٓٚ ظذ ، م5/12/1999و 5و

بنٖن مقنقع افقشٚضٜ ذم األشٓؿ افدوفٜٔ افقاع  مـ جمّقظٜ اتشامر ع وافًالؿٚت افدوفٜٔ، 

ادنامّؾ ظذ ايٍٚؿٜٔ يَديؿ خدمٚت ادامٚجرة بٚألشٓؿ وحٍظ ادقجق ات ادرؾؼ هبٚ ّٕقذج 

 .ضِٛ ذاء أشٓؿ وّٕقذج ضِٛ بٔع أشٓؿ

 ؿٜٔ وافّْقذجغ ادرؾَغ هبٚ،وبًد افْير ذم هذه اتيٍٚ

 .وبًد مْٚؿنٜ مْدوب اجلٜٓ ادًْٜٔ ومْدوب اإل اعة افَٕٚقٕٜٔ ذم بًض بْق  اتيٍٚؿٜٔ

 :مٚ يٖيت: وبًد افامٖمؾ وافدعاشٜ ؿرعت اهلٔئٜ

إجٚزة ايٍٚؿٜٔ يَديؿ خدمٚت ادامٚجرة بٚألشٓؿ وحٍظ ادقجق ات، بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ  -1

 .ٔئٜهبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهل

إجٚزة ّٕقذج ضِٛ ذاء أشٓؿ وّٕقذج ضِٛ بٔع أشٓؿ بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع  -2

                .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ            عبـ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم صاحل
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 هـ29/8/1420: التاريخ                                                      (360) القرار              
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ حفظ: املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :ٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًديبً

، افسْٜ افرابع ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 5و 4 ادقاؾؼ فه28/8/1429و 27و 26أيٚم افسبٝ واألحد واتثْغ  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

ٕٜ اهلٔئٜ افؼظٜٔ بنٖن مذـرة افًرض افامل أظدهتٚ أمٚبًد اضالظٓٚ ظذ ، م5/12/1999و

مقنقع افقشٚضٜ ذم األشٓؿ افدوفٜٔ افقاع  مـ جمّقظٜ اتشامر ع وافًالؿٚت افدوفٜٔ، ادنامّؾ 

ذـٜ افراجحل )ظذ ايٍٚؿٜٔ حٍظ يامقػ ؾٔٓٚ احلٚؾظ حٍظ ادقجق ات ٕٔٚبٜ ظـ افًّٔؾ 

ٜ ذم بًض بْق هٚ، وبًد ، وبًد افْير ذم هذه اتيٍٚؿٜٔ ومْٚؿنٜ اجلٜٓ ادًْٔ(ادكؾٜٔ فالشامر ع

إجٚزة ايٍٚؿٜٔ احلٍظ ادنٚع إفٔٓٚ بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع : افامٖمؾ وافدعاشٜ ؿرعت اهلٔئٜ

 .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ         عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ28/9/1420: التاريخ                                                     (362) القرار         
 

 /شٝهات ضٝاح١ٝ/إجاش٠ منٛذج بٝع ع١ًُ أجٓب١ٝ: املٛضٛع

 شٝهات ضٝاح١ٝ/ شٝهات أجٓب١ٝ، ٚمنٛذج شساء ع١ًُ أجٓب١ٝ
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾفففؼ فهففف28/9/1429و 27يفففقمل افرالثفففٚء واألعبًفففٚء  افرٕٚٔفففٜ،األوػ، اففففدوعة 

صفُٔٚت /صفُٔٚت شفٔٚحٜٔ/ّٕقذج بٔع ظِّفٜ أجْبٔفٜبًد اضالظٓٚ ظذ م، 5/12/2999و

صففُٔٚت شففٔٚحٜٔ افففقاع يـ مففـ اد ّقظففٜ ادكففؾٜٔ، / أجْبٔففٜ وّٕففقذج ذاء ظِّففٜ أجْبٔففٜ

وادَففسح اشففامً هل  وؾَففٚ فْيففٚم افامففٚج، وبًففد افدعاشففٜ وافْيففر وافامٖمففؾ وإجففراء بًففض 

إجفٚزة افّْفقذجغ ادفذـقع بٚفهفٌٜٔ ادرؾَفٜ هبفذا افَفراع وادقؿًفٜ : هلٔئٜافامًديالت، ؿرعت ا

 :مْٓٚ، وجيٛ أن يراظك ظْد افامًٚمؾ هبٚ مٚ يٖيت

 .جيٛ افام ثؾ وافامَٚبض إذا ـٚن افًقنٚن مـ ظِّٜ واحدة 

 جيب التؼابض إذا كان العوضان من عؿؾتني خمتؾػتني وإن مل يتامثال يف ادؼدار 

األجْبٜٔ افامل يرا  ذاؤهٚ صُٔٚت مهدؿٜ أو مكؾٜٔ، حامك يامحَؼ  أن يُقن افنُٔٚت 

 افامَٚبض، أمٚ افنُٔٚت افنخهٜٔ ؽر ادهدؿٜ ؾال جيقز ذاؤهٚ تٕامٍٚء افامَٚبض ؾٔٓٚ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

ــداهلل ال     :املٛقعوووٕٛ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،عبـ       باـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ28/9/1420: التاريخ                                                      (363) القرار         

 

 إجاش٠ منٛذج طًب إٜكاف شٝو عٌُٝ، : املٛضٛع

 ٚمنٛذج طًب إٜكاف صسف شٝو صادز
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهافسالم ظذ مـ ت ٕبل وافهالة و ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾففففؼ فهفففف28/9/1429و27يففففقمل افرالثففففٚء واألعبًففففٚء  افرٕٚٔففففٜ،األوػ، افففففدوعة 

ّٕفقذج ضِفٛ إيَفٚف صفٔؽ ظّٔفؾ، وّٕفقذج ضِفٛ بًد اضالظٓفٚ ظفذ  م،5/12/2999و

إيَٚف سف صٔؽ صٚ ع، افقاع يـ مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وادَسح اشفامً هل  وؾَفٚ فْيفٚم 

إجفٚزة افّْفقذجغ  قاررتافامٚج، وبًد افدعاشٜ وافْير وافامٖمؾ وإجفراء بًفض افامًفديالت، 

 .ًٜ مـ اهلٔئٜادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ          عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ28/9/1420: التاريخ                                                      (364) القرار         
 

 حٛاي١/إجاش٠ منٛذج طًب إصداز شٝو َصسيف: املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفجام ظٓٚ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم ا فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾفففؼ فهففف28/9/1429و 27يفففقمل افرالثفففٚء واألعبًفففٚء  افرٕٚٔفففٜ،األوػ، اففففدوعة 

حقافٜ، افقاع  مفـ /ّٕقذج ضِٛ إصداع صٔؽ مكذمبًد اضالظٓٚ ظذ م، 5/12/2999و

اد ّقظففٜ ادكففؾٜٔ، وادَففسح اشففامً فف وؾَففٚ فْيففٚم افامففٚج، وبًففد افدعاشففٜ وافْيففر وافامٖمففؾ 

إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ  قررتإجراء بًض افامًديالت، و

 .مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      : املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ        عبـ

 .عبدالرمحن األطرمصاحل بن محيد، أمحد املباركي، 
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 هـ28/9/1420: التاريخ                                                      (365) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج فتح حطاب جاز: املٛضٛع

  566ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

مـ حمّد وظذ آفف وصحبف، و بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾفففؼ فهففف28/9/1429و 27يفففقمل افرالثفففٚء واألعبًفففٚء  افرٕٚٔفففٜ،األوػ، اففففدوعة 

د ّقظففٜ ّٕففقذج ؾففامح حسففٚب جففٚع، افففقاع  مففـ ابًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 5/12/2999و

ادكؾٜٔ، وادَسح اشامً فف وؾَٚ فْيٚم افامٚج، وبًد افدعاشٜ وافْير وافامٖمؾ وإجراء مفٚ يِفزم 

 .مـ يًديالت، ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مْٓٚ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــن   :املٛقعوووٕٛ ــداهلل بـ ــام،    عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ          عقيـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ28/9/1420: التاريخ                                                      (366) القرار         
 

 ءإجاش٠ منٛذجٞ ايبٝاْات األضاض١ٝ يًعُال: املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، ومـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4 ادقاؾفففؼ فهففف28/9/1429و 27يفففقمل افرالثفففٚء واألعبًفففٚء  افرٕٚٔفففٜ،األوػ، اففففدوعة 

ّٕفقذج افبٕٔٚفٚت األشٚشفٜٔ فًِّٔفؾ افٍفر ، وّٕفقذج بًد اضالظٓٚ ظفذ م، 5/12/2999و

افبٕٔٚففٚت األشٚشففٜٔ فِؼففـٚت وادٗشسففٚت واجلٓففٚت احلُقمٔففٜ واخلريففٜ، افففقاع يـ مففـ 

اد ّقظٜ ادكفؾٜٔ، وادَفسح اشفامً هل  وؾَفٚ فْيفٚم افامفٚج، وبًفد افدعاشفٜ وافْيفر وافامٖمفؾ 

إجٚزة افّْقذجغ ادذـقعيـ بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع  قررتمٚ يِزم مـ يًديالت،  وإجراء

 .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      : املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ          عبـ

 .اركي، عبدالرمحن األطرمصاحل بن محيد، أمحد املب
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 (367) القرار         
 

 إجاش٠ مناذج إشعازات ايعُالء : املٛضٛع

 عٔ ايعًُٝات املصسف١ٝ ٚفكا يٓظاّ ايتاج
 

مـ حمّد وظذ آفف وصحبف، و بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسفْٜ اخلفٚمس ظؼفافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜٜٔ اهلٔئٜ افؼظ ؾ٘ن

 4 ادقاؾفففؼ فهففف28/9/1429و 27يفففقمل افرالثفففٚء واألعبًفففٚء  افرٕٚٔفففٜ،األوػ، اففففدوعة 

اإلصًٚعات افامفل حيهفؾ ظِٔٓفٚ ظّفالء افؼفـٜ ٕامٔ فٜ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 5/12/2999و

فْيفٚم افامفٚج، وظفد هٚ ث ٕٔفٜ ظؼف إصفًٚعًا،  افًِّٔٚت ادكؾٜٔ افامفل دمفري ذم افٍفروع وؾَفٚ

 .افقاع ة مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ

اهلٔئٜ إجٚزهتٚ بٚفهٔغ قررت وبًد افدعاشٜ وافْير وافامٖمؾ وإجراء بًض افامًديالت، 

ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، وفِؼـٜ أن يهدع إصًٚعًا واحدًا ظـ ظِّٔٚت مامًد ة 

 .بٕٔٚٚت افامل اص ـؾ ظِّٜٔظذ أن يسامقذم ؾٔف اف

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ        عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ8/11/1420: التاريخ                                                      (368) القرار         
 

 طًب تعدٜالت ع٢ً ايُٓاذج اجملاش٠ : املٛضٛع

 (350ٚ 344)بايكسازٜٔ 

 أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتصٌ مبٛضٛع ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ 699قساز  

  يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ

ذ آفف وصحبف، ومـ حمّد وظ بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افسٚبع ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4و 3و 2أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس وافسبٝ واألحد واتثْغ  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

مديْٜ ذم م، 14/2/2999و 13و 12و 19و 9و 8 ؼادقاؾ فه1429ذي افًَدة  8و 7و 6و

مذـرة بًد اضالظٓٚ ظذ ؿٚظٜ اجام ظٚت اهلٔئٜ افؼظٜٔ،  -مبْك اإل اعة افًٚمٜ-افريٚض، 

افقاع ة مـ جمّقظٜ اتشامر ع –افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِٛ بًض افامًديالت 

ِّامٚجرة ذم ادًٚ ن مـ خالل بقعصٜ ظذ ٕ ذج افبٔع اتجؾ ف -وافًالؿٚت افدوفٜٔ ذم افؼـٜ

، وبًد اضالظٓٚ ظذ اخلىٚب افقاع  مـ ٕٚ ٛ اددير (359و 344)فْدن اد ٚزة بٚفَراعيـ 

افًٚم د ّقظٜ اتشامر ع وافًالؿٚت افدوفٜٔ بؼح آفٜٔ افْيٚم اإلفُسوين دًٚجلٜ صٓٚ ات 

 :ت ادىِقبٜ ظذ افْحق اتيتاهلٔئٜ إجٚزهتٚ افامًديالقررت افامخزيـ، وبًد افْير وافدعاشٜ 

افقاع ة ذم وصػ ادًدن حمؾ افامًٚؿد ( ؽر مامقضـ ذم ادُِّٜ ادامحدة)حذف ظبٚعة  -1

 .659، 344مـ مجٔع افْ ذج اد ٚزة بٚفَراعيـ 



 558 

( 2)افقاع ة ذم ؾَرة افامسِٔؿ مـ افّْقذج  "خٚعج ادُِّٜ ادامحدة"حذف ظبٚعة  -2

 .359اد ٚز بٚفَراع ( 3) ، ومـ افّْقذج344اد ٚز بٚفَراع 

( يٖـٔد إبداء عؽبٜ ذم افؼاء)مـ  359ذم افَراع ( 1)يًدل ظْقإٚفّْقذج  -3

بنٖن ضِٛ ذاء مًدن مُْؿ، يسًدٕٚ أن ٕٗـد فُؿ ضِبْٚ ": لقؽون بعد التعديل

 ."افؼاء مُْؿ

 359مـ افَراع ( 3)ومٚ بًدهٚ افقاع ة ذم افّْقذج  تعدل مجؾة تعؾقامت الدفع -4

 :هٓٚوٕ

ظذ أن يرشِقا فْٚ ؿٚ ّٜ .... .شقف ٕدؾع شًر افؼاء حلسٚبُؿ ذم: يًِ ت افدؾع"

بٖعؿٚم صٓٚ ات إثبٚت افامخزيـ افامل اص ادًدن ادنسى مـ ؿبِْٚ، وبٔٚن افُّٜٔ افامل 

احامقهتٚ ظذ وجف افامحديد، وإمجٚيل ثّـ افؼاء، وٍٕقنُؿ بٚتحامٍٚظ بٖصقل هذه 

 ."ئًِ ت مْٚ إفُٔؿ مع إعشٚل صقع افنٓٚ ات افنٓٚ ات فديُؿ حامك صدوع

ظذ .... .شقف ٕدؾع شًر افؼاء حلسٚبُؿ ذم: ئًِ ت افدؾع": لتؽون بعد التعديل

أن يرشِقا فْٚ ؿٚ ّٜ بامٍٚصٔؾ صٓٚ ات إثبٚت افامخزيـ افامل اص ادًدن ادنسى مـ 

افؼاء، وٕىِٛ مُْؿ ؿبِْٚ، وبٔٚن افُّٜٔ افامل احامقهتٚ ظذ وجف افامحديد، وإمجٚيل ثّـ 

 ."إطٓٚع افراجحل إٔف ادسامٍٔد، وشْقاؾُٔؿ بامًِٔ يْٚ تحَٚ

وثَٜٔ ؿبقل اتحامٍٚظ بنٓٚ ات "مـ  359مـ افَراع  4يًدل افّْقذج  -5

 ."وثَٜٔ إعشٚل يٍٚصٔؾ افنٓٚ ات": لقؽون بعد التعديل "افامخزيـ

فامُؿ افامُِسٜٔ بٚإلصٚعة إػ عشٚ": ومٚ بًدهٚ مـ وتعدل مجؾة تعؾقامت الدفع 

ٕبًٞ فُؿ ؿٚ ّٜ بٖعؿٚم صٓٚ ات إثبٚت افامخزيـ اخلٚصٜ ./../..... .ويٚعيخ... .عؿؿ

، وافبٚفغ .....فًِّدن... .افامُِس/افزيد اإلفُسوين/افٍٚـس/بُؿ ظز افزيد
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وؿد احامٍيْٚ فُؿ بٖصقل هذه افنٓٚ ات فديْٚ حلغ وصقل أي ئًِ ت ...... .ـّٔامف

ُؿ صقعا مـ صٓٚ ات إثبٚت افامخزيـ، وٕىِٛ مُْؿ  ؾع إمجٚيل مُْؿ بنٖهنٚ وٕرشؾ ف

ظِ  أن شًر بٔع ... .ذم بْؽ.. . وتع أمريُل إػ حسٚبْٚ عؿؿ.... .ؿّٜٔ ادبٔع وهل

 ." وتع أمريُل فِىـ ادسي.... .افقحدة هق

./../..... .ويفٚعيخ... .بٚإلصٚعة إػ عشٚفامُؿ افامُِسٜٔ عؿفؿ": لقؽون بعد التعديل

 /افٍفٚـس /فُؿ ؿٚ ّٜ بامٍٚصٔؾ صٓٚ ات إثبٚت افامخزيـ اخلٚصٜ بُؿ ظز افزيفد ٕبًٞ

وؿفد أطٓرٕفٚ .......... .، وافبٚفغ ـّٔامف........فًِّدن... .افامُِس/افزيد اإلفُسوين

............ .افراجحل إٔف ادٚفؽ ادسامٍٔد، وٕىِٛ مفُْؿ  ؾفع إمجفٚيل ؿّٔفٜ ادبٔفع وهفل

 وتع .... .ظِفف  أن شففًر بٔففع افقحففدة هففق... .ذم بْففؽ.. . وتع أمريُففل حلسففٚبْٚ عؿففؿ

 ."أمريُل فِىـ ادسي، وٕحـ بٕٚاميٚع ئًِ ت مُْؿ بنٖهنٚ

وهذا افامًديؾ فٔس مٌِٔٚ فِّ ٚز بٚفَراعيـ افسٚبَغ، ؾِِ ٜٓ افًّؾ بٖي مْٓ ، 

صٔؾ وثَٜٔ إعشٚل يٍٚ"وجيٛ أن يراظك إٔف ت جيقز فِؼـٜ أن يبٔع ادًدن ؿبؾ يسِّٓٚ 

افامل بّقجبٓٚ يؿ إطٓٚع افراجحل إٔف ادٚفؽ ادسامٍٔد، وئًْٝ افسًِٜ فف،  "افنٓٚ ات

ر اهلٔئٜ ب  صدع ظْٓٚ مـ ؿراعات يْص ظذ أن مًدين افذهٛ وافٍوٜ ت جيقز  ـّ ويذ

 .بًٔٓ  آجال

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــداهلل ا   :املٛقعوووٕٛ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،   عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ       لزايـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ8/11/1420: التاريخ                                                      (369) القرار         

 

 طًب تعدٜالت ع٢ً مناذج : املٛضٛع

 (345)بايكساز ٚعكدٟ بٝع ٚشساء يف يٓدٕ اجملاش٠ 
 

مـ حمّد وظذ آفف وصحبف، و بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افسٚبع ظؼافراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ  فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 4و 3و 2ء واخلّٔس وافسبٝ واألحد واتثْغ أيٚم افرالثٚء واألعبًٚ افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

مديْٜ ذم م، 14/2/2999و13و12 و 19و 9و 8 ادقاؾؼ فه1429ذي افًَدة  8و 7و 6و

مذـرة بًد اضالظٓٚ ظذ ؿٚظٜ اجام ظٚت اهلٔئٜ افؼظٜٔ،  -مبْك اإل اعة افًٚمٜ-افريٚض، 

ـ جمّقظٜ اتشامر ع افقاع  م–افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِٛ بًض افامًديالت 

ظذ ٕ ذج وظَدي بٔع وذاء ذم فْدن اد ٚزة بٚفَراع ذي  -وافًالؿٚت افدوفٜٔ ذم افؼـٜ

 :اهلٔئٜ إجٚزة افامًديالت ادىِقبٜ ظذ افْحق اتيتقررت ، وبًد افْير وافدعاشٜ (345)افرؿؿ 

 :وعد بالبقع( 9)الـؿوذج : أولا 

ظرض " "لقؽون بعد التعديل "وظد بٚفبٔع"ظْقان افّْقذج وظْقان ادقنقع مـ  يعدل 

 ."فِبٔع

 "...بْٚء ظذ ضِبُؿ يرسٕٚ أن ًٕدـؿ ببٔع"مجِٜ تعدل 

 "..بْٚء ظذ ضِبُؿ يرسٕٚ أن ًٕرض ظُِٔؿ بٔع" "لتؽون بعد التعديل 

ت يْىبؼ يٍُِٜ "إفٔٓٚ  يضاف "يُٚفٔػ افامخزيـ بٚفدوتع األمريُل فٔقم واحد"ظبٚعة  

 ."واحد افامخزيـ ظذ أؿؾ مـ يقم
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 :عؼد رشاء( 3)الـؿوذج : ثاكقا

 "أو رضيبٜ ؿّٜٔ موٚؾٜ" :مـ افؼوط واألحُٚم حتذف آخر مجِٜ ؾٔف وهل 4افبْد  

وهذا افامًديؾ فٔس مٌِٔٚ فِّ ٚز بٚفَراع افسٚبؼ وفِ ٜٓ ادًْٜٔ افًّؾ بٖي مْٓ ، ويذـر اهلٔئٜ 

 .قز بًٔٓ  آجالً ب  صدع ظْٓٚ مـ ؿراعات يْص ظذ أن مًدين افذهٛ وافٍوٜ ت جي

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ        عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ29/11/1420: التاريخ                                                   (371) القرار          
 

 إجاش٠ عكد ٚناي١ بايبٝع ٚايتخصٌٝ :املٛضٛع
 

مـ حمّد وظذ آفف وصحبف، و بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ افامٚشع ظؼٚ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

 ف،ه29/11/1429و 28و 27ادًَْد أيٚم افسبٝ واألحد واتثْغ  افرٕٜٚٔ،األوػ، افدوعة 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 2/3/2999و1م و29/2/2999

ل بنٖن ضِٛ إجٚزة ظَد وـٚفٜ بٚفبٔع وافامحهٔؾ واع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، يَقم افراجح

وحتهٔؾ أث هنٚ بّقجٛ ( ش)بّقجبف ببٔع اهلدي وافٍديٜ واألنٚحل ٕٔٚبٜ ظـ مٗشسٜ 

ؿسٚ ؿ خمههٜ هلذا افٌرض،  وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ يِزم يًديِف ذم صٌٜٔ افًَد، 

اداموّـ إجٚزة افًَد بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع ( 371)أصدعت اهلٔئٜ ؿراعهٚ ذا افرؿؿ 

 .ٔئٜوادقؿًٜ مـ اهل

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، أمحد :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (372) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (خطاب اعتُاد َطتٓدٟ غري قابٌ يًٓكض)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

سففْٜ ، افافًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِفٛ إجفٚزة ّٕفقذج خىفٚب اظفام   مسفامْدي ؽفر ؿٚبفؾ فِفَْض 

ر وافدعاشففٜ ويًففديؾ مففٚ فففزم يًديِففف ذم صففٌٜٔ افففقاع  مففـ اد ّقظففٜ ادكففؾٜٔ، وبًففد افْيفف

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئفٜ، قررت افّْقذج، 

 :ظذ أن يراظك مٚ يٖيت

 .حيرم ؾامح أي اظام   خيص بوٚظٜ حمرمٜ ذظٚ -1

َِفٚ ذم أي مرحِفٜ مفـ حيرم أن حيامسٛ ظذ افًّٔؾ ؾٚيح اتظفام   أي ؾقا فد عبقيفٜ مى -2

 .مراحؾ اتظام  

ذم حٚفٜ إنٚؾٜ ذوط إػ اتظام   ممٚ يامهؾ بوبط افبوفٚظٜ وبٔفٚن أوصفٚؾٓٚ ويقثٔفؼ  -3

 2و1مسامْداهتٚ وٕحق ذفؽ، ؾٕ٘ف مؼوط ب قازه ذظٚ وأت يامًٚعض مع مٚ وع  ذم افٍَريغ 

 .أظاله
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ادقحففدة فالظففام  ات ؾففٔ  يامًِففؼ بخوففقع اتظففام   ادسففامْدي فَِقاظففد واألظففراف  -4

، ؾ٘ن هذا مَٔفد بف  599م افهٚ ع مـ افٌرؾٜ افام ٚعيٜ افدوفٜٔ عؿؿ 1993ادسامْديٜ ادًدل ذم 

ت خيٚفػ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وظذ هذا ؾال يرسي افٍَرات افامل وع  ؾٔٓٚ افْص ظفذ 

، وـفذفؽ أي ؾَفرة ( )افٍَرة  19، وادٚ ة 3عؿؿ (  )افٍَرة  14افٍٚ دة وهل مٚ وع  ذم ادٚ ة 

 .ييٓر ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ ذظٜٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام،            :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      373 القرار         

 

 (إشعاز بفتح اعتُاد)إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

  674ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ٘نؾفف

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و29 و 28 - ف،هفف24/12/1429و

اففقاع  مفـ ( خىفٚب إصفًٚع بٍفامح اظفام  )ج ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئفٜ بنفٖن ضِفٛ إجفٚزة ّٕفقذ

 .اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وهذا افّْقذج خىٚب يقجٓف افؼـٜ إػ افًّٔؾ ينًره ؾٔف بٍامح فف

اهلٔئٜ إجٚزة قررت وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صٌٜٔ افّْقذج، 

 .افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

         عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (374) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (إشعاز خبصِ ايػطاء ايٓكدٟ ٚخصِ َصازٜف االعتُاد)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـامر ع ذم اجام ظٓففٚ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشفف فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

إصفًٚع خهففؿ افٌىففٚء افَْففدي وخهففؿ )ادًفدة مففـ أمٕٚففٜ اهلٔئففٜ بنفٖن ضِففٛ إجففٚزة ّٕففقذج 

افقاع  مفـ اد ّقظفٜ ادكفؾٜٔ، وبًفد افْيفر وافدعاشفٜ ويًفديؾ مفٚ ففزم (  مهٚعيػ اتظام 

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادفذـقع بٚفهفٌٜٔ ادرؾَفٜ هبفذا افَفراع قررت يًديِف ذم صٌٜٔ افّْقذج، 

 .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــداهلل   :املٛقعوووٕٛ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،    عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ          الزايـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (375) القرار         

  

 (ٚصٍٛ َطتٓدات/إشعاز بتداٍٚ)إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ه وحدهلل احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

افففقاع  مففـ ( إصففًٚع بامففداول ادسففامْدات)ادًفدة مففـ أمٕٚففٜ اهلٔئففٜ بنففٖن ضِففٛ إجففٚزة ّٕففقذج 

اد ّقظففٜ ادكففؾٜٔ، وهففق ّٕففقذج ينففًر ؾٔففف افؼففـٜ ظِّٔٓففٚ بامففداول مسففامْدات افنففحـ 

وبًفد افْيفر وافدعاشفٜ ويًفديؾ مفٚ ففزم . امْداتوإعشٚهلٚ، ويىِٛ مْف يٌىٜٔ ؿّٜٔ يِفؽ ادسف

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادفذـقع بٚفهفٌٜٔ ادرؾَفٜ هبفذا افَفراع قررت يًديِف ذم صٌٜٔ افّْقذج، 

 .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــع،      :املٛقعوووٕٛ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام، عبـ ــداهلل الباـ        عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (376) القرار        
 

 (إشعاز اختالف يف املطتٓدات)إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهت ٕبل  وافهالة وافسالم ظذ مـ ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

اففقاع  مفـ ( إصفًٚع اخفامالف بٚدسفامْدات)ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنفٖن ضِفٛ إجفٚزة ّٕفقذج 

قاررت اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صفٌٜٔ افّْفقذج، 

 .دقؿًٜ مـ اهلٔئٜاهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وا

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ       عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (377) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (نصف تطًِٝ َطتٓدات)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـظٓففٚ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و28  - ف،هفف24/12/1429و

افففقاع  مففـ ( ـنففػ يسففِٔؿ مسففامْدات)ادًففدة مففـ أمٕٚففٜ اهلٔئففٜ بنففٖن ضِففٛ إجففٚزة ّٕففقذج 

قاررت ير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صفٌٜٔ افّْفقذج، اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وبًد افْ

 .اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

      عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم



 570 

 

 هـ14/1/1421: التاريخ                                                    (378) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (إشعاز خصِ ق١ُٝ املطتٓدات ْاقصا ايػطاء ايٓكدٟ)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهمـ ت ٕبل  وافهالة وافسالم ظذ ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مبْففك اإل اعة -مديْففٜ افريففٚض، ذم م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بًد اضالظٓٚ ظذ ؿٚظٜ اجام ظٚت اهلٔئٜ افؼظٜٔ،  -افًٚمٜ

اففقاع  مفـ ( إصًٚع خهؿ ؿّٜٔ ادسامْدات ٕٚؿهٚ افامفٖمغ افَْفدي)بنٖن ضِٛ إجٚزة ّٕقذج 

قاررت ٚ فزم يًديِف ذم صفٌٜٔ افّْفقذج، اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ م

 .اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ      عبـ

 .محد املباركي، عبدالرمحن األطرمصاحل بن محيد، أ
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (379) القرار         
  

 إجاش٠ منٛذج بصإٔ قبٍٛ نُبٝاي١  :املٛضٛع

 ٚايتعًُٝات ايالش١َ هلا
 

 آفف وصحبف، و مـ حمّد وظذ بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض  ًففد اضالظٓففٚ ظففذم، ب39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِٛ إجٚزة ّٕفقذج بنفٖن ؿبفقل ـّبٔٚففٜ وافامًِفٔ ت افالزمفٜ هلفٚ 

افففقاع  مففـ اد ّقظففٜ ادكففؾٜٔ، وبًففد افْيففر وافدعاشففٜ ويًففديؾ مففٚ فففزم يًديِففف ذم صففٌٜٔ 

 .مـ اهلٔئٜ اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜقررت افّْقذج، 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

        عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (380) القرار         
 

 (إشعاز بٛيٝص١ شخٔ)إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ ؼففيـافًافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

افقاع  مفـ اد ّقظفٜ ( إصًٚع بقفٔهٜ صحـ)ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِٛ إجٚزة ّٕقذج 

اهلٔئٜ إجٚزة قررت اشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صٌٜٔ افّْقذج، ادكؾٜٔ، وبًد افْير وافدع

 .افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، صاحل :املٛقعٕٛ

 .ن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرمبا
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (381) القرار         
  

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (تعٗد َٔ ايعٌُٝ بتطًِٝ ايبضاع١ خازج املًُه١)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـافراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم اجام ظٓففٚ  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض ًففد اضالظٓففٚ ظففذ بم، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

ّٕفقذج هتفد مفـ افًّٔفؾ بامسفِٔؿ افبوفٚظٜ خفٚعج )ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنفٖن ضِفٛ إجفٚزة 

افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ، وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صٌٜٔ ( ادُِّٜ

 .افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذاقررت افّْقذج، 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

     عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ14/1/1421: التاريخ                                                      (382) القرار         
 

 إجاش٠  :املٛضٛع

 (خطاب ايتصاّ بايطداد)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسففْٜ افًؼففيـاجام ظٓففٚ افراجحففل ادكففؾٜٔ فالشففامر ع ذم  فؼففـٜاهلٔئففٜ افؼففظٜٔ  ؾفف٘ن

 23و 22ادًَْفففففد أيفففففٚم افرالثفففففٚء واألعبًفففففٚء واخلّفففففٔس  افرٕٚٔفففففٜ،األوػ، اففففففدوعة 

مففذـرة افًففرض بًففد اضالظٓففٚ ظففذ م، 39/3/2999و 29و 28 - ف،هفف24/12/1429و

افقاع  مـ جمّقظٜ اتشامر ع ( حىٚب افامزام بٚفسدا )ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ضِٛ إجٚزة 

قاررت افدوفٜٔ، وبًد افْير وافدعاشٜ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف ذم صٌٜٔ افّْفقذج،  وافًالؿٚت

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَفراع وادقؿًفٜ مفـ اهلٔئفٜ، ويفقيص اهلٔئفٜ 

، ومفٚ يربفٝ ؿبفقل (ت)افؼـٜ بٖن حتهؾ ظذ مٚ يربفٝ إحٚففٜ افامفزام افسفدا  هلفٚ مفـ ذـفٜ 

 .بٚفسدا  هبذه احلٚفٜ: فالحام ٚج بذفؽ إن احامٟٔ إفٔفافىرف ادِامزم 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

        عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ8/1/1421: التاريخ                                                        (383) القرار         
 

 إجاش٠ دَج ايُٓٛذجني  :املٛضٛع

 يف منٛذج ٚاحد( 349)ايًرٜٔ ضبل إجاشتُٗا بايكساز 
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :، أمٚ بًديبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ

، وافًؼيـ احلٚ ي افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه8/1/1421و7و6ادًَْد أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن بًد اضالظٓٚ ظذ م، 13/4/2999و12و11

أمر  ؾع، وّٕقذج أمر سف : ٛ افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ ذم افؼـٜ، بدمٟ ّٕقذجافىِ

فُٔقٕٚ ذم ّٕقذج  349بٚفريٚل افسًق ي اد ٚزيـ مـ اهلٔئٜ افؼظٜٔ ذم افَراع ذي افرؿؿ 

 .واحد

اهلٔئٜ إجٚزة افدمٟ ادىِقب فِّْقذجغ ادذـقعيـ بٚفهٌٜٔ قررت وبًد افْير وافدعاشٜ 

ا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، وت يًد هذا مٌِٔٚ فَِراع افسٚبؼ، ؾِِ ٜٓ ادًْٜٔ افًّؾ ادرؾَٜ هبذ

 .بٖي مْٓ 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،              :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .مأمحد املباركي، عبدالرمحن األطر
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 هـ8/1/1421: التاريخ                                                     (384) القرار         

 

 إجاش٠ دَج ايُٓٛذجني  :املٛضٛع

 يف منٛذج ٚاحد( 362)رٜٔ ضبل إجاشتُٗا بايكساز ًاي
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ احلٚ ي افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

ادًَْففففد أيففففٚم افرالثففففٚء واألعبًففففٚء واخلّففففٔس  افرٕٚٔففففٜ،، افففففدوعة افرٕٚٔففففٜافسففففْٜ 

مذـرة افًفرض بًد اضالظٓٚ ظذ م، 13/4/2999و12و11 ف ه8/1/1421و7و6

ًدة مفـ أمٕٚفٜ اهلٔئفٜ بنفٖن افىِفٛ اففقاع  مفـ اد ّقظفٜ ادكفؾٜٔ ذم افؼفـٜ، بفدمٟ اد

ذاء : صُٔٚت بٚفًِّفٜ األجْبٔفٜ، وّٕفقذج/صُٔٚت شٔٚحٜٔ/بٔع ظِّٜ أجْبٜٔ: ّٕقذج

 362صفُٔٚت شفٔٚحٜٔ اد فٚزيـ مفـ اهلٔئفٜ افؼفظٜٔ ذم افَفراع ذي اففرؿؿ /ظِّٜ أجْبٜٔ

 .فُٔقٕٚ ذم ّٕقذج واحد

اهلٔئٜ إجٚزة افدمٟ ادىِقب فِّْقذجغ ادذـقعيـ بٚفهٌٜٔ قررت وافدعاشٜ وبًد افْير 

ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، ظذ أن يراظك افوقابط ادْهقص ظِٔٓٚ ذم افَراع ذي 

 :وهل 362افرؿؿ 

 .جيٛ افام ثؾ وافامَٚبض إذا ـٚن افًقنٚن مـ ظِّٜ واحدة
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 عؿؾتني وإن مل يتامثال يف ادؼدارجيب التؼابض إذا كان العوضان من  

أن يُقن افنُٔٚت األجْبٜٔ افامل يرا  ذاؤهٚ صُٔٚت مهدؿٜ أو مكفؾٜٔ، حامفك  

يامحَففؼ افامَففٚبض، أمففٚ افنففُٔٚت افنخهففٜٔ ؽففر ادهففدؿٜ ؾففال جيففقز ذاؤهففٚ تٕامٍففٚء 

 .افامَٚبض ؾٔٓٚ

 .ٓ وت يًد هذا افامًديؾ مٌِٔٚ فَِراع افسٚبؼ، ؾِِ ٜٓ ادًْٜٔ افًّؾ بٖي مْ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، أمحد  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ8/1/1421: التاريخ                                                        (385) القرار         
 

 إجاش٠ دَج ايُٓٛذجني  :املٛضٛع

 يف منٛذج ٚاحد( 363)رٜٔ ضبل إجاشتُٗا بايكساز ًاي
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ احلٚ ي اجام ظٓٚ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه8/1/1421و7و6ادًَْد أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن بًد اضالظٓٚ ظذ م، 13/4/2999و12و11

ف صٔؽ ضِٛ إيَٚف س: افىِٛ افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ ذم افؼـٜ، بدمٟ ّٕقذج

مرسوق اد ٚزيـ مـ اهلٔئٜ /ضِٛ إيَٚف سف صٔؽ صٚ ع مٍَق : ظّٔؾ، وّٕقذج

 .فُٔقٕٚ ذم ّٕقذج واحد 363افؼظٜٔ ذم افَراع ذي افرؿؿ 

وبًد افْير وافدعاشٜ ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة افدمٟ ادىِقب فِّْقذجغ ادذـقعيـ بٚفهٌٜٔ 

ذا افامًديؾ مٌِٔٚ فَِراع افسٚبؼ، ؾِِ ٜٓ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، وت يًد ه

 .ادًْٜٔ افًّؾ بٖي مْٓ 

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، أمحد  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                       (386) القرار        
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (إقساز ٚتعٗد عٓد عدّ زغب١ ايعٌُٝ يف ايتأَني)

  674ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يقم افديـ، أمٚ بًديبًٓؿ ب٘حسٚن إػ 

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

ِٛ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىبًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

اظامذاع ظـ يَديؿ –إؿراع ويًٓد : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج

بقافص افامٖمغ، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط اتظام  ات ادسامْديٜ افهٚ عة، وبًد 

اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ 

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج  قررتًد افْير وافامٖمؾ، ويًديؾ مٚ فزم يًديِف مقنقع افَراع، وب

 .ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

        عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم صاحل
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (387) القرار         

 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (إفاد٠ يًعٌُٝ بإيػاء االعتُاد املطتٓدٟ)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  هبًدوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ  بًد اضالظٓٚ ظذم، 4/5/2999و3و2

إؾٚ ة فًِّٔؾ ب٘فٌٚء اتظام   : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج مقنقظف

ادسامْدي، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط اتظام  ات ادسامْديٜ افهٚ عة، وبًد اضالظٓٚ ظذ 

ع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنق

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع  قررتافَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ، ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

 .بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــداهلل الزا   :املٛقعوووٕٛ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،   عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ          يـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم



 581 

 

 هـ2/2/1421: التاريخ                                                       ( 388)القرار          
 

 إجاش٠ منٛذجٞ : املٛضٛع

 (إشعاز بكبٍٛ املطتٓدات)
 

وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده، حمّد وآفف وصفحبف ومفـ يفبًٓؿ  احلّد هلل وحده،

 :ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افراجحفل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ذم اجام ظٚهفٚ افرفٚين وافًؼفيـ، 

- هفف29/1/1421و28و27افسْٜ افرٕٜٚٔ، افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس 

م، بًد اضالظٓٚ ظذ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئفٜ بنفٖن افىِفٛ 4/5/2999و3و2

 :افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة افّْقذجغ اتئغ

 .إصًٚع افبْؽ ادرشؾ بَبقل ادسامْدات، يهدع آفٔٚ: مقنقظف: األول

 .دات، يهدع آفٔٚادسامْ/إصًٚع افًّٔؾ بَبقل افُّبٔٚفٜ: مقنقظف: والثاين

بٌرض اشامخدامٓ  نّـ ٕنٚط اتظام  ات ادسامْديٜ افهٚ عة، ظِ  أن افّْقذج افٔدوي مفـ 

، وبًفد اضالظٓفٚ ظفذ مؼفوع (379)هذا اإلصًٚع شفبَٝ إجٚزيفف مفـ اهلٔئفٜ بفٚفَراع ذي اففرؿؿ 

، وبًفد افْيفر افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع

اهلٔئفٜ إجفٚزة افّْفقذجغ ادفذـقعيـ بٚفهفٌٜٔ ادرؾَفٜ هبفذا  قاررتوافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِفف 

 .وفِؼـٜ اشامخدام هذيـ افّْقذجغ بدون ظْقإٔٓ . افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

ــل، عبـــ   :املٛقعوووٕٛ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،   عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ      داهلل الزايـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم



 582 

 

 هـ2/2/1421: التاريخ(                                                        389)القرار          

  

 (إبالغ االعتُادات املطتٓد١ٜ ايٛازد٠)إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 ٚمنٛذج إبالغ ايعٌُٝ باعتُاد ، منٛذج إبالغ ايعٌُٝ باعتُاد ٚازد  

   ٚازد عٔ طسٜل بٓو

  674ًَػا٠ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده، حمّد وآفف وصفحبف ومفـ يفبًٓؿ 

 :ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

جحفل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ذم اجام ظٚهفٚ افرفٚين وافًؼفيـ، ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼظٜٔ فؼـٜ افرا

-هفف 29/1/1421و28و27افسْٜ افرٕٜٚٔ، افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس 

م، بًد اضالظٓٚ ظذ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئفٜ بنفٖن افىِفٛ 4/5/2999و3و2

ٕف ذج إبفالغ اتظفام  ات ادسفامْديٜ اففقاع ة افقاع  مفـ اد ّقظفٜ ادكفؾٜٔ بفٚفْير ذم إجفٚزة 

 :اتئٜ

 .إصًٚع خىٚب اظام   واع ، يسامخدم يدويٚ: ّٕقذج -1

 .إبالغ افًّٔؾ بٚظام   واع ، يهدع آفٔٚ: ّٕقذج -2

 .إبالغ افًّٔؾ بٚظام   واع  ظـ ضريؼ بْؽ، يهدع آفٔٚ: ّٕقذج -3

 آفٔٚيهدع  ،إصًٚع فِبْؽ ب٘بالغ اتظام   فًِّٔؾ: ّٕقذج -4

بٌرض اشامخدامٓ  نّـ ٕنٚط اتظام  ات ادسامْديٜ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظفذ مؼفوع 

افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مفـ اهلٔئفٜ بًفد  عاشفامٓٚ مقنفقع افَفراع، وبًفد 
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ذا اهلٔئٜ إجٚزة افْ ذج ادفذـقعة بٚفهفٌٜٔ ادرؾَفٜ هبف قررتافْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

ظذ أن يراظفك ذم . وفِؼـٜ اشامخدام افْ ذج افهٚ عة بدون ظْٚؤٕٓٚ. افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 :افامًٚمؾ بٚتظام  ات ادسامْديٜ افقاع ة افامَٔد بٚفوقابط افؼظٜٔ اتئٜ

 .حيرم افامًٚمؾ بٖي اظام   خيص بوٚظٜ حمرمٜ ذظٚ -1

ٜ مـ أي ضرف مـ أضراف اتظفام   وذم حيرم ظذ افؼـٜ  ؾع أو يسِؿ أي ؾقا د عبقي -2

 .أي مرحِٜ مـ مراحِف

ذم حٚفٜ إنٚؾٜ ذوط إػ اتظام   ممٚ يامهؾ بوبط افبوفٚظٜ وبٔفٚن أوصفٚؾٓٚ ويقثٔفؼ  -3

 2و1مسامْداهتٚ وٕحق ذفؽ، ؾٕ٘ف مؼوط ب فقازه ذظفٚ وأت يامًفٚعض مفع وع  ذم افٍَفريغ 

 .أظاله

َِقاظففد واألظففراف ادقحففدة فالظففام  ات ؾففٔ  يامًِففؼ بخوففقع اتظففام   ادسففامْدي ف -4

، ؾ٘ن هذا مَٔد ب  599م وافهٚ ع مـ افٌرؾٜ افام ٚعيٜ افدوفٜٔ عؿؿ 1993ادسامْديٜ ادًدل ذم 

خيٚفػ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وظذ هذا ؾال يرسي افٍَفرات افامفل وع  ؾٔٓفٚ اففْص ظفذ 

، وـفذفؽ أي ؾَفرة ( )افٍَفرة  19 ة ، واد3ٚعؿؿ(  )افٍَرة  14افٍٚ دة وهل مٚ وع  ذم ادٚ ة 

 .ييٓر ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ ذظٜٔ

 ..وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبـداهلل بـن منيـع، عبـداهلل الباـام، صـاحل بـن        :املٛقعٕٛ

 .محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                       (390) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (حافظ١ إزضاٍ َطتٓدات اعتُاد ٚازد)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜٔئٜ افؼظٜٔ اهل ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن ذم بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

حٚؾيٜ إعشٚل مسامْدات اظام   : كؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذجافىِٛ افقاع  مـ اد ّقظٜ اد

يهدير، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط اتظام  ات ادسامْديٜ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ –واع  

ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع 

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع  قررتفزم يًديِف افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ، ويًديؾ مٚ 

 . بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن منيـــع، عبـــداهلل الباـــام،        : املٛقعوووٕٛ

 .الرمحن األطرمصاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبد
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                       (391) القرار         
  

 إجاش٠ منٛذجٞ  :املٛضٛع

 (تعدٌٜ اعتُاد َطتٓدٟ صادز)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :إػ يقم افديـ، أمٚ بًد يبًٓؿ ب٘حسٚن

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

ن افىِٛ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖبًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

 :افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة افّْقذجغ اتئغ

 .ّٕقذج يًديؾ اظام   مسامْدي، يسامخدم يدويٚ -1

 .ّٕقذج يًديؾ اظام   مسامْدي، يهدع آفٔٚ -2

بٌرض اشامخدامٓ  نّـ إجراءات يًديؾ اتظام  ات ادسامْديٜ افهٚ عة، وبًد اضالظٓٚ 

مٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أ

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذجغ ادذـقعيـ  قررتافَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ، ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، وفِؼـٜ اشامخدام افّْقذج افهٚ ع آفٔٚ بدون 

يؾ اتظام  ات ادسامْديٜ افهٚ عة افامَٔٔد بٚفوقابط افؼظٜٔ ظْقإف، ظذ أن يراظك ذم يًد

 : اتئٜ

 .افامًٚمؾ بٖي اظام   خيص بوٚظٜ حمرمٜ ذظٚ حيرم -1
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اتظام    أضرافظذ افؼـٜ  ؾع أو يسِٔؿ أي ؾقا د عبقيٜ مـ أي ضرف مـ  حيرم -2

 .وذم أي مرحِٜ مـ مراحِف

أوصٚؾٓٚ ويقثٔؼ  وبٔٚنفبوٚظٜ حٚفٜ إنٚؾٜ ذوط إػ اتظام   ممٚ يامهؾ بوبط ا وذم -3

 2و 1وع  ذم افٍَريغ  مٚمسامْداهتٚ وٕحق ذفؽ، ؾٕ٘ف مؼوط ب قازه ذظٚ وأت يامًٚعض مع 

 .أظاله

فالظام  ات  ادقحدةيامًِؼ بخوقع اتظام   ادسامْدي فَِقاظد واألظراف  ؾٔ  -4

ؾ٘ن هذا مَٔد ب   ،599 عؿؿم افهٚ ع مـ افٌرؾٜ افام ٚعيٜ افدوفٜٔ 1993ادسامْديٜ ادًدل ذم 

افامل وع  ؾٔٓٚ افْص ظذ  افٍَراتت خيٚفػ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وظذ هذا ؾال يرسي 

، وـذفؽ أي ؾَرة ييٓر ( )افٍَرة  19 وادٚ ة، ( )افٍَرة  14افٍٚ دة وهل مٚ وع  ذم ادٚ ة 

 .ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ ذظٜٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،              :ملٛقعوووٕٛا ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                       (392) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (ز تعدٌٜ اعتُاد َطتٓدٟ ٚازدإشعا)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27يٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس أ افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

إصًٚع يًديؾ اظام   مسامْدي، افقاع  : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج

ت يًديؾ  اتظام  ات ادسامْديٜ مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٌرض اشامخدامف نّـ إجراءا

افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ 

اهلٔئٜ إجٚزة  قررتبًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ، ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

اهلٔئٜ، وفِؼـٜ اشامخدام افّْقذج  افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ

افهٚ ع آفٔٚ بدون ظْقإف، ظذ أن يراظك ذم يًديؾ اتظام  ات ادسامْديٜ افقاع ة افامَٔٔد 

 : بٚفوقابط افؼظٜٔ اتئٜ

 .افامًٚمؾ بٖي اظام   خيص بوٚظٜ حمرمٜ ذظٚ حيرم -1

اتظام    فأضراظذ افؼـٜ  ؾع أو يسِٔؿ أي ؾقا د عبقيٜ مـ أي ضرف مـ  حيرم -2

 .وذم أي مرحِٜ مـ مراحِف



 588 

أوصٚؾٓٚ ويقثٔؼ  وبٔٚنحٚفٜ إنٚؾٜ ذوط إػ اتظام   ممٚ يامهؾ بوبط افبوٚظٜ  وذم -3

 2و 1وع  ذم افٍَريغ  مٚمسامْداهتٚ وٕحق ذفؽ، ؾٕ٘ف مؼوط ب قازه ذظٚ وأت يامًٚعض مع 

 .أظاله

فالظام  ات  ادقحدةف يامًِؼ بخوقع اتظام   ادسامْدي فَِقاظد واألظرا ؾٔ  -4

، ؾ٘ن هذا مَٔد ب  599 عؿؿم افهٚ ع مـ افٌرؾٜ افام ٚعيٜ افدوفٜٔ 1993ادسامْديٜ ادًدل ذم 

افامل وع  ؾٔٓٚ افْص ظذ  افٍَراتت خيٚفػ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وظذ هذا ؾال يرسي 

وـذفؽ أي ؾَرة ييٓر  ،( )افٍَرة  19 وادٚ ة، ( )افٍَرة  14افٍٚ دة وهل مٚ وع  ذم ادٚ ة 

 .ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ ذظٜٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،            :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (393) القرار           
 

 (إجاش٠ ْصاط َطتٓدات ايتخصٌٝ) :املٛضٛع
 

مـ حمّد وظذ آفف وصحبف، و بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، افسْٜ وافًؼيـ افرٚين فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ افراجحل ادكؾٜٔ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔ

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

وافامل وع  ؾٔٓٚ أن . فامحهٔؾافقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ٕنٚط مسامْدات ا

هذا افْنٚط يامؿ افامًٚمؾ بف ظْدمٚ يسامٌْل مهدع افبوٚظٜ ظـ إفزام ادسامقع  بٍامح اظام   

فهٚحلف بَّٜٔ افبوٚظٜ ادهدعة ثَٜ مْف بٚدسامقع ، واظام  ا ظذ وظده بسدا  افرّـ ظْد اشامالمف 

ُف ادسامْدات ادامٍؼ ظِٔٓٚ بْٔف وذم هذه احلٚفٜ يَدم ادهدع إػ بْ. مسامْدات افبوٚظٜ ادهدعة

ويامقػ افبْؽ إعشٚل هذه ادسامْدات إػ مراشِف ذم بِد ادسامقع ، ويىِٛ مْف . وبغ ادسامقع 

يسِٔؿ مسامْدات افنحـ إػ ادسامقع  مَٚبؾ  ؾع ثّـ افبوٚظٜ أو أي مبٚفغ أخرى مامٍؼ ظِٔٓٚ 

حٚفٜ افَبقل، ويُّـ أن يُقن مبْٜٔ بامِؽ ادسامْدات، ظٚجال ذم حٚفٜ اتضالع، أو آجال ذم 

أمٚ . مسامْدات افامحهٔؾ واع ة أو يُقن صٚ عة مـ مْيقع ذـٜ افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع

 .افقاع ة ؾامٌىل حٚفٜ اتشامرا ، وأمٚ افهٚ عة ؾامٌىل حٚفٜ افامهدير

وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد 

شامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ ؿرعت اهلٔئٜ إجٚزة ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ،  عا

  :وذفؽ مـ بٚب افقـٚفٜ بٖجر، ظذ أن يراظك مٚ يٖيت
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أو  بوٚظٜ حمرمٜ ذظٚمقنقظٓٚ يهدير  ت جيقز افامًٚمؾ بّسامْدات حتهٔؾ -1

مـ أي ضرف دهِحٜ افؼـٜ اشامرا هٚ أو يسيٛ ظِٔٓٚ اتفامزام بدؾع ؾقا د عبقيٜ أو يسِّٓٚ 

أو دهِحٜ ؽرهٚ، أو ياموّـ ذوضٚ يامًٚعض مع أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ألن اإلظٕٜٚ 

 .ظذ ادحرم ـًٍِف

ـ ظ فِامحهٔؾ افهٚ عة ادقحدةمسامْدات افامحهٔؾ فَِقاظد بخوقع ؾٔ  يامًِؼ  -2

ب  ت خيٚفػ أحُٚم  َٔد، ؾ٘ن هذا م(1995افهٚ عة ظٚم  522ٕؼة )افٌرؾٜ افام ٚعيٜ افدوفٜٔ 

وـذفؽ  ،افامل وع  ؾٔٓٚ افْص ظذ افٍٚ دة 29ادٚ ة افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وظذ هذا ؾال يرسي 

 .أي ؾَرة ييٓر ؾٔٓٚ خمٚفٍٜ ذظٜٔ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــداهلل ال     :املٛقعوووٕٛ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،       عبـ باـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (394) القرار         
 

 إجاش٠ مناذج  :املٛضٛع

 (إشعاز بتطًِ ايصسن١ َطتٓدات حتصٌٝ ٚازد٠)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهظذ مـ ت ٕبل وافهالة وافسالم  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

ؿٚظٜ اجام ظٚت اهلٔئٜ  -مبْك اإل اعة افًٚمٜ-مديْٜ افريٚض ذم م، 4/5/2999و3و2

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ افقاع  مـ بًد اضالظٓٚ ظذ افؼظٜٔ، 

 :اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة افْ ذج اتئٜ

 .أصًٚع بقصقل مسامْدات حتهٔؾ، يسامخدم يدويٚ: ّٕقذج -5

 .ع فًِّٔؾ بٚشامالمْٚ مسامْدات حتهٔؾ ألمره، يهدع آفٔٚأصًٚ: ّٕقذج -6

 .أصًٚع اشامالم مسامْدات حتهٔؾ واع ة، يهدع آفٔٚ: ّٕقذج -7

بٌرض اشامخدامٓٚ نّـ ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع 

بًد افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع، و

اهلٔئٜ إجٚزة افْ ذج ادذـقعة بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا  قررتافْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

 .افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ، وفِؼـٜ اشامخدام افْ ذج افهٚ عة آفٔٚ بدون ظْٚويْٓٚ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 الزايد، عبداهلل بن منيع، عبداهلل الباام، صاحل عبداهلل بن عقيل، عبداهلل :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرما
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (395) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (نصف تطًِٝ َطتٓدات حتصٌٝ ٚازد٠ يًعٌُٝ)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد ّداحل

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27ٔس أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّ افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ـنػ يسِٔؿ مسامْدات بٌرض اشامخدامٓٚ 

نّـ ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف 

ٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ أمٕٚامٓ

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع  قررتويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

 .وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــل، عبـــ   :املٛقعوووٕٛ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،           عبـ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ داهلل الزايـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (396) القرار         

 

 إجاش٠ منٛذجٞ  :املٛضٛع

 (ٝاي١ ٚازد٠إشعاز ايبٓو املساضٌ بكبٍٛ نُب)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27واألعبًٚء واخلّٔس  أيٚم افرالثٚء افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

إصًٚع افبْؽ ادراشؾ : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذجغ مقنقظٓ 

بٌرض اشامخدامٓٚ نّـ بَبقل ـّبٔٚفٜ واع ة، األول يسامخدم يدويٚ، وافرٚين يهدع آفٔٚ، 

ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم 

ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم 

ع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذجغ ادذـقعيـ بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَرا قررتيًديِف 

 .اهلٔئٜ، وفِؼـٜ اشامخدام افّْقذج افهٚ ع آفٔٚ بدون ظْٚوٕف

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،              :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم



 594 

 

 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (397) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (إشعاز ايعٌُٝ يتطدٜد نُبٝاي١ ايتخصٌٝ ايٛازد٠)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يقم افديـ، أمٚ بًد يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

ن افىِٛ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖبًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

إصًٚع افًّٔؾ فامسديد : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج مقنقظف

ـّبٔٚفٜ افامحهٔؾ افقاع ة، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة، وبًد 

اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عاشامٓٚ 

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج  قررتَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف مقنقع اف

 .ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــام،          :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ    عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        (398) القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (تكسٜس عٔ َٛقف ايتخصٌٝ)
 

ذ آفف وصحبف، و مـ حمّد وظ بًدهوافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل  ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

رة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ مذـبًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

يَرير ظـ مقؿػ افامحهٔؾ، : افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج مقنقظف

بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع 

شامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ بًد  عا

اهلٔئٜ إجٚزة افّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا  قررتافْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

 .افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

 

ــداهلل     :املٛقعوووٕٛ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ ــام،      عبـ  الباـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        399 القرار         
  

 إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 (تعٗد َكابٌ إصداز خطاب ضُإ َالحٞ ملطتٓدات حتصٌٝ)
 

حمّد وظذ آفف وصحبف، و مـ  بًدهفهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل وا ،ههلل وحد احلّد

 :يبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

، وافًؼيـ افرٚين افراجحل ادكؾٜٔ فالشامر ع ذم اجام ظٓٚ فؼـٜاهلٔئٜ افؼظٜٔ  ؾ٘ن    

-فه29/1/1421و28و27أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس  افرٕٜٚٔ،، افدوعة افرٕٜٚٔافسْٜ 

مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئٜ بنٖن افىِٛ بًد اضالظٓٚ ظذ م، 4/5/2999و3و2

ـٍٚفٜ مَٚبِٜ إلصداع خىٚب ن ن : )افقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إجٚزة ّٕقذج

، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط ..(بحري مَٚبؾ بقافص صحـ بوٚظٜ شس  حتهٔؾ مـ

ذم حٚفٜ وصقل افبوٚظٜ إػ ادْٔٚء ؿبؾ وصقل ادسامْدات  مسامْدات افامحهٔؾ افقاع ة

األصِٜٔ، وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَراع افذي أظديف أمٕٚامٓٚ ذم ادقنقع بامُِٔػ مـ اهلٔئٜ 

اهلٔئٜ إجٚزة  قررتبًد  عاشامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًديِف 

 .ذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜافّْقذج ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هب

 .آفف وصحبف أمجًغ وظذاهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد  وصذ

ــام،      :املٛقعوووٕٛ ــداهلل الباـ ــع، عبـ ــن منيـ ــداهلل بـ ــد، عبـ ــداهلل الزايـ ــل، عبـ ــن عقيـ ــداهلل بـ        عبـ

 .صاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطرم
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                        400القرار        
 

 إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 (إشعاز ايعٌُٝ بتأخس ٚصٍٛ َطتٓدات ايتخصٌٝ األص١ًٝ)
 

احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ مـ ت ٕبل بًده، حمّد وآفف وصفحبف ومفـ يفبًٓؿ 

 :ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، أمٚ بًد

ٜ افراجحفل ادكفؾٜٔ فالشفامر ع ذم اجام ظٓفٚ افرفٚين وافًؼفيـ، ؾ٘ن اهلٔئٜ افؼفظٜٔ فؼفـ

-هفف 29/1/1421و28و27افسْٜ افرٕٜٚٔ، افدوعة افرٕٜٚٔ، أيٚم افرالثٚء واألعبًٚء واخلّٔس 

م، بًد اضالظٓٚ ظذ مذـرة افًرض ادًدة مـ أمٕٜٚ اهلٔئفٜ بنفٖن افىِفٛ 4/5/2999و3و2

إصًٚع افًّٔؾ بامٖخر وصقل : جٚزة ّٕقذج مقنقظفافقاع  مـ اد ّقظٜ ادكؾٜٔ بٚفْير ذم إ

مسامْدات افامحهٔؾ األصِٜٔ، بٌرض اشامخدامف نّـ ٕنٚط مسفامْدات افامحهفٔؾ اففقاع ة، 

وبًد اضالظٓٚ ظذ مؼوع افَفراع اففذي أظديفف أمٕٚامٓفٚ ذم ادقنفقع بامُِٔفػ مفـ اهلٔئفٜ بًفد 

إجفٚزة افّْفقذج  ؿفرعت ِفف عاشامٓٚ مقنقع افَراع، وبًد افْير وافامٖمؾ ويًديؾ مٚ فزم يًدي

 . ادذـقع بٚفهٌٜٔ ادرؾَٜ هبذا افَراع وادقؿًٜ مـ اهلٔئٜ

 .وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

 

ــام،           :املٛقعوووٕٛ عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن منيـــع، عبـــداهلل الباـ

 .طرمصاحل بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األ
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 هـ2/2/1421 :التاريخ                                                         401القرار             
 

 إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 (تطدٜد َضازٜف ايبٓو احملًٞ َتطًِ َطتٓدات ايتخضٌٝ)
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :حًون إىل يقم الديـ، أمو بعدبن

فنن اهلقئي الرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حوي والعرشحيـ، 

-هحح 79/1/1271و78و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

ي بشحلن الطؾحى م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكي اهلقئح2/5/7222و3و7

عًحديد مصحوجيػ الٌـحؽ : القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي بحولـظر ذم إيحو ة كؿحقمو مقوحقعف

ايبيل ميفًحؾؿ مًحيفـداا اليفبصحقؾ، بغحرض ارحيف دامف وحؿـ كشحوط مًحيفـداا اليفبصحقؾ 

القاجدة، وملؽ ذم حولي وجودهو إىل الٌـؽ ايبيل، وجغٌحي عؿقحؾ الرشحكي بحلن يحيفؿ اليفبصحقؾ 

بعد اطالعفو عىل مرشوع الؼراج الذي أعدعف أموكيففحو ذم ايقوحقع بيفؽؾقحػ بقارطي الرشكي، و

 قرررتمـ اهلقئي بعد دجاريففو مقوقع الؼراج، وبعحد الـظحر واليفلمحؾ وععحديؾ محو لحزم ععديؾحف 

 . اهلقئي إيو ة الـؿقمو ايذكقج بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج وايققعي مـ اهلقئي

 عىل آلف وصبٌف أمجعنيوصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد و

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا          :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                                      (402)القرار              
 

 (أَس حتضٌٝ صادز)إجاش٠ منٛذجٞ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حوي والعرشحيـ، 

-هحح 79/1/1271و78و77وم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أي

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكي اهلقئحي بشحلن الطؾحى 2/5/7222و3و7

 :القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي بولـظر ذم إيو ة الـؿقميني اآلعقني

 .أمر حتصقؾ، يًيف دم يدويو: كؿقمو -1

 . أمر حتصقؾ، يصدج آلقو: كؿقمو -7

بغرض اريف دامفا وؿـ كشوط مًيفـداا اليفبصقؾ الصودجة، وبعحد اطالعفحو عحىل مرشحوع 

الؼراج الذي أعدعف أموكيففو ذم ايقوقع بيفؽؾقػ مـ اهلقئي بعد دجاريففو مقوقع الؼراج، وبعحد الـظحر 

اهلقئحي إيحو ة الـؿحقميني ايحذكقجيـ بولصحقغي ايرفؼحي هبحذا  قرررتواليفلمؾ وععديؾ مو لزم ععديؾحف 

 .ولؾرشكي اريف دام الـؿقمو الصودج آلقو بدون عـقاكف. راج وايققعي مـ اهلقئيالؼ

 ..وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا          :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 



 600 

 

 هـ2/2/1421: التاريخ                                                     (403)القرار         
 

 إجاش٠ منٛذج يعسض زغب١ عُالء َٔ داخٌ املًُه١ : املٛضٛع

 يف شساء َعادٕ باألجٌ مما متًه٘ ايشسن١
 

ـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومح

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حوي والعرشحيـ، 

-هحح 79/1/1271و78و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

موكي اهلقئحي بشحلن الطؾحى بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أ ،م2/5/7222و3و7

( عحرض العؿقحؾ: )القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي بحولـظر ذم إيحو ة كؿحقمو

وهق كؿقمو يًيفعؿؾ ذم عرض جغٌي عؿحالء محـ دا حؾ ايؿؾؽحي ذم ماء معحودن بوأليحؾ  حو 

ايرفؼحي  إيو ة الـؿقمو ايذكقج بولصحقغي قررتمتؾؽف الرشكي، وبعد الدجاري والـظر واليفلمؾ 

 :هبذا الؼراج وايققعي مـ اهلقئي الرشعقي عىل أن عراعك الضقابط اآلعقي

 .أن يؽقن الٌقع عىل العؿقؾ بعد قٌقل عروف وفؼو لؾـامو ايجو ة مـ اهلقئي ذم بقع ايعودن -1

 .أال يؽقن ايعدن مهٌو أو فضي، ألكف ال جيق  بقعفا بولـؼقد آيال -7

 ..حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا          :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ2/2/1421: التاريخ                                         (404)القرار        
 

 دٜالت ع٢ً ايكسازات إجاش٠ تع: املٛضٛع

(344 ٚ350 ٚ368) 

 ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتضٌ مبٛضٛع٘ 699قساز  

 - يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

رشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حوي والعرشحيـ، فنن اهلقئي الرشحعقي ل

-هحح 79/1/1271و78و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكي اهلقئحي بشحلن الطؾحى 2/5/7222و3و7

الدولقي بولـظر ذم إيو ة ععديالا عحىل بعحض كحامو  القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا

، وبعحد (368و 352و 2322)اييفويرة بويعودن مـ  الل بقجصي لـحدن ايجحو ة بحولؼراجاا 

وال . اهلقئي اليفعديالا بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼحراج وايققعحي محـ اهلقئحي قررتالـظر والدجاري 

 .ؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفويعد هذا اليفعديؾ مؾغقو لؾؼراجاا الًوبؼي، فؾ

 ..وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ8/4/1421: التاريخ                                                      (405)القرار         
 

 تفٜٛض ايشسن١ يتٓفٝر أٚاَس ايعُالء : املٛضٛع

 بٛاضط١ اهلاتف يًتعاٌَ باألضِٗ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

كي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، فنن اهلقئي الرشعقي لرش

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن  ،م75/5/7222و72و73

( عػحقيض: )قوا الدولقي بولـظر ذم إيحو ة كؿحقموالطؾى القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعال

الذي يػقض فقف العؿقؾ الرشكي ليفـػقذ أوامره ايٌؾغحي عحـ طريحؼ اهلحوعػ بغحرض بقحع وماء 

األرفؿ وععديؾ األوامر اخلوصي بذلؽ، وبعد اطالعفو عحىل اخلطحوا اضيضحوحل الحقاجد محـ 

ن العؿقؾ يعطك جقا هيحو يػصح  اجلفي ايعـقي يقابو عىل مو اريفػنا عـف، والذي وجد فقف أ

اهلقئي إيو ة الـؿقمو ايذكقج بولصقغي ايرفؼي  قررتعـف عـد كؾ اعصول وبعد الـظر والدجاري 

 . هبذا الؼراج وايققعي مـ اهلقئي

 ..وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا      عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن    :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ24/2/1421: التاريخ                                                  ( 406)القرار              
 

 ايسضّٛ ع٢ً َطتٓدات ايتخضٌٝ: املٛضٛع
 

عده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل ب

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

و عىل مذكرة العرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن بعد اطالعف ،م،75/5/7222و72و73

الطؾى القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي بولـظر ذم إيو ة الررقم عىل مًيفـداا اليفبصقؾ، وبعد 

 .الصودج بنيو ة هذا الـشوط وأكف مـ بوا القكولي بلير( 393)اطالعفو عىل الؼراج مي الرقؿ 

ي أكف جيق  أ ذ العقض عىل ققوم الرشكي هبحذا اهلقئ قررتوبعد الدجاري واليفلمؾ وايـوقشي  

. الـشوط رقاء أكون العقض بـًٌي مـ مٌؾحغ العؿؾقحي أم مٌؾغحو ميفػووعحو حًحى مادح  حمحددة

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل بن ع،يب، عبداهلل البصا ،  ا  بن محيـد، أمحـد   :املٛقعٕٛ

 .باركي، عبدالرمحن األطر امل
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 هـ24/2/1421: التاريخ                                                   (407)القرار              
 

 .إجاش٠ تعدٌٜ منٛذج طًب َشازن١: املٛضٛع

  740ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

لف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآ

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

لعحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن م، بعد اطالعفو عىل محذكرة ا75/5/7222و72و73

طؾحى مشحوجكي، ايجحو  : الطؾى القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي بولـظر ذم إيو ة ععديؾ كؿقمو

، وايًيف دم وؿـ كشوط اعيفاداا ايشوجكي، وبعحد الـظحر واليفلمحؾ (163)بولؼراج مي الرقؿ 

غي ايرفؼحي هبحذا الؼحراج اهلقئحي إيحو ة الـؿحقمو ايحذكقج بولصحق قرررتوععديؾ محو لحزم ععديؾحف 

وال يعد هذا اليفعحديؾ مؾغقحو لؾؼحراج الًحوبؼ، ولؾجفحي ايعـقحي العؿحؾ بحلي . وايققعي مـ اهلقئي

 .مـفا

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل بن ع،يب، عبداهلل البصا ،  ا  بن محيـد، أمحـد    :املٛقعٕٛ

 .، عبدالرمحن األطر املباركي
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 هـ24/2/1421: التاريخ                                                   (408)القرار              
 

 إجاش٠ تعدٌٜ منٛذج إبالغ بٛصٍٛ بضاع١ : املٛضٛع

 حمٌ عكد املشازن١
 

ـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومح

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي  -ميمٌـك اضداجة العو–م، ذم مديـي الريوض 75/5/7222و72و73

الرشعقي، بعد اطالعفو عىل مذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن الطؾحى الحقاجد محـ 

إبالغ بقصقل بضوعي حمؾ عؼد ايشحوجكي، : ايجؿقعي ايةفقي بولـظر ذم إيو ة ععديؾ كؿقمو

، وبعحد الـظحر ، وايًيف دم وحؿـ كشحوط اعحيفاداا ايشحوجكي(163)ايجو  بولؼراج مي الرقؿ 

اهلقئحي إيحو ة الـؿحقمو ايحذكقج بولصحقغي ايرفؼحي هبحذا  قرررتواليفلمؾ وععديؾ مو لزم ععديؾحف 

وال يعد هذا اليفعديؾ مؾغقو لؾؼحراج الًحوبؼ، فؾؾجفحي ايعـقحي العؿحؾ . الؼراج وايققعي مـ اهلقئي

 .بلي مـفا

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل بن ع،يب، عبداهلل البصا ،  ا  بن محيـد، أمحـد   :ٕٛاملٛقع

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ24/2/1421: التاريخ                                                   (409)القرار              
 

 إجاش٠ منٛذج إبالغ : املٛضٛع

 شساءبٛصٍٛ بضاع١ حمٌ ايٛعد باي
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19قس الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿ

م، بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن 75/5/7222و72و73

إبحالغ بقصحقل بضحوعي حمحؾ : الطؾى القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي بحولـظر ذم إيحو ة كؿحقمو

القعحد بولرشححاء، بغححرض ارححيف دامف وححؿـ كشححوط اعححيفاداا ايراببححي، وبعححد الـظححر واليفلمححؾ 

اهلقئحي إيحو ة الـؿحقمو ايحذكقج بولصحقغي ايرفؼحي هبحذا الؼحراج  قرررتديؾ محو لحزم ععديؾحف وعع

وال يعد هحذا اليفعحديؾ مؾغقحو لؾؼحراج الًحوبؼ، فؾؾجفحي ايعـقحي العؿحؾ بحلي . وايققعي مـ اهلقئي

 .مـفا

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 اهلل بن ع،يب، عبداهلل البصا ،  ا  بن محيـد، أمحـد  عبداهلل بن عقيل، عبد :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ24/2/1421: التاريخ                                                   (410)القرار              
 

 إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 املشازن١ يطداد ق١ُٝ ايهُبٝاي١/إشعاز يعٌُٝ املساحب١
 

د هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿ

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

م، بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن 75/5/7222و72و73

إشحححعوج لعؿقحححؾ : الطؾحححى الحححقاجد محححـ ايجؿقعحححي ايةحححفقي بحححولـظر ذم إيحححو ة كؿحححقمو

ايشوجكي لًداد ققؿي كؿٌقولي، بغرض اريف دامف وؿـ كشحوطل اعحيفاداا ايشحوجكي /ايراببي

اهلقئحي إيحو ة الـؿحقمو ايحذكقج  قرررتظر واليفلمؾ وععديؾ مو لزم ععديؾف وايراببي، وبعد الـ

 . بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج وايققعي مـ اهلقئي

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل بن ع،يب، عبداهلل البصا ،  ا  بن محيـد، أمحـد   :املٛقعٕٛ

 .عبدالرمحن األطر  املباركي،
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 هـ8/4/1421: التاريخ                                                        (411)القرار              

 

 إجاش٠ منٛذج خمايض١ جصئ١ٝ: املٛضٛع

 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :ـ، أمو بعدبنحًون إىل يقم الدي

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

م، بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن 75/5/7222و72و73

خمولصححي يزدقححي، بغححرض : الححقاجد مححـ ايجؿقعححي ايةححفقي بححولـظر ذم إيححو ة كؿححقمو الطؾححى

اريف دامف وؿـ كشحوطل اعحيفاداا ايشحوجكي وايراببحي ذم ححول جغٌحي ايحديـ ععجقحؾ رحداد 

 قرررتالديـ أو يزء مـف قٌؾ عوجيخ اريفبؼوقف، وبعد الـظر واليفلمؾ وععحديؾ محو لحزم ععديؾحف 

عىل أن يراعحك ذم . قج بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج وايققعي مـ اهلقئياهلقئي إيو ة الـؿقمو ايذك

 :حول احلط عـ العؿقؾ اييفعجؾ بولًداد مو يليت

أال يقيد اعػوق مًٌؼ ذم العؼد بني الرشكي والعؿقؾ عحىل ملحؽ، ألن االعػحوق ايًحٌؼ  -1

 .وجيعؾفو مجيعي لؾيفعومؾ الربقي( وع وععجؾ)خيريفو عـ مًللي 

 .لؽ بعد العؼد وبرغٌي مـ أحد الطرفني وقٌقل اآل ر فال بلس بذلؽفنن كون م

أن يؽقن القوع مـ الديـ با ييفػؼون عؾقف ذم حقـف، وهذه الػؼرة معدلي يو وجد ذم قراج  -7

يـٌغل لؾرشكي أال عيفؼوى مـ العؿقحؾ أجبحوا األقًحوط اليفحل )مـ أكف ( 729)اهلقئي مي الرقؿ 

 (.عجؾفو
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بني الرشكي والعؿقؾ ثـودقي، فال جيحق  أن يحد ؾ طحرا ثولحٌ ييفحقىل أن عؽقن العالقي  -3

احلًؿ: ألهنو عؽقن حقـئٍذ مـ بوا بقع الديـ عىل غري محـ هحق عؾقحف، ومحـ ايصحوجفي الٌوطؾحي 

 .لػؼدهو مطل اليفاثؾ واليفؼوبض ذم جمؾس العؼد

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         عبداهلل :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ8/4/1421: التاريخ                                                        (412)القرار              

 

 ألجٌإجاش٠ بٝع أضِٗ ايشسنات املطا١ُٖ با: املٛضٛع

 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ والعرشحيـ، 

-هح 71/7/1271و 72و 19قس الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿ

م، بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي بشحلن 75/5/7222و72و73

الطؾى القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي بولـظر ذم حؽؿ بقع أرحفؿ الرشحكوا 

ي، محع ايًومهي بوأليؾ بلك ر مـ ققؿيففو احلولي عىل أن ييفؿ جهحـ عؾحؽ األرحفؿ لصحول  الرشحك

مـ ققؿي األرفؿ ايميؾي ال ؿـ، وال حيؼ لؾؿًيف ؿر بقحع عؾحؽ % 32جهـ أرفؿ أ رى ققؿيففو 

 .األرفؿ إال بعد رداد ايٌؾغ كؾف، أو جهـ أرفؿ أ رى ععودل ققؿيففو الًقققي

 :اهلقئي مو يليت قررتوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

اء بطريحؼ بقحع ايًحوومي أو بطريحؼ بقحع جيق  لؾرشكي أن عٌقع األرفؿ بقعًو ممياًل رق: أوال

 :ايراببي لؾقاعد بولرشاء، عىل أن يراعك مو يليت

أن عؽقن األرفؿ  و عـطٌؼ عؾقف الضقابط الرشعقي الصودجة مـ اهلقئي ذم شلن اليفعومؾ  -1

 .بوألرفؿ

 .أن عؽقن األرفؿ  ؾقكي لؾرشكي قٌؾ بقعفو -7
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بل هحق الحذي بحوع األرحفؿ عحىل الرشحكي: أال يؽقن ايشرتي بوأليؾ مـ مكي الراي -3

 .لئال يؽقن ملؽ مـ بقع العقـي

أال مت ؾ األرفؿ حمؾ الٌقع اآليؾ مقيقداا ال جيق  فقفو اليفليقؾ، أو يؽقن ملؽ هق  -2

ايؼصقد ذم كشوطفو: كلن مت ؾ مهٌو أو فضي أو عؿالا، أو ديقكو، فال جيق  م ال الٌقحع اآليحؾ 

ألرفؿ مكوا رصافي  ولصي: ألن عليقؾ ال ؿـ ذم م ؾ  ألرفؿ مكوا حتً اليفلرقس وال

 .ملؽ يػيض إىل الربو

جيق  لؾرشكي أن عيفقثؼ لديـفو برهـ األرفؿ ايٌقعي أو بحرهـ أرحفؿ غريهحو  حو جيحق  : ثاىوا  

 .بقعف بؽػقؾ أو ب طوا وان أو كبق ملؽ  و يعيفرب معو

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا          :املٛقعٕٛ

 . ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                      ( 413)القرار              
 

 يف اعتُادات املساحب١  ايٓاقٌ ارتازجٞ: املٛضٛع

 ٚاملشازن١ ايداخ١ًٝ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، 

ل وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ا

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشلن الطؾى القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي لؾـظحر 

ا ؾقححي، الححذي وجد فقححف مجؾححي ذم مط الـوقححؾ اخلححوجيل ذم اعححيفاداا ايشححوجكي وايراببححي الد

اريفػًوجاا مـ الرشكي عـ حؽؿ كؼؾ الٌضوعي ذم اعيفاداا ايراببي وايشوجكي عحىل كحوقالا 

لؾعؿقؾ أو ايقجد: كظرا يو عؼيفضقف طٌقعي بعض الًحؾع: كوألدويحي والٌحرتول ومشحيفؼوعف وكبحق 

وبعحد : ).. فالحذي وجد فقحف محو كصح( 132)ملؽ، وبعحد االطحالع عحىل قحراج اهلقئحي مي الحرقؿ 

اريفالم الرشكي لؾٌضوعي مع مو ي ًٌ متؾؽفو مـ وثودؼ، عؼقم بيفقققع العؼحد محع العؿقحؾ، ومحـ 

ثؿ عقصحؾ الٌضحوعي بًحقوجاهتو، أو بًحقوجاا مًحيفليرة عحىل حًحوهبو، وعحىل عفحدهتو إىل حمحؾ 

 أهح( ايشرتي، عىل أكف مـ ايًيفبًـ أن عؼقم الرشكي بوريفعال ايًيفقدعوا اليفوبعي هلو

وإما أجادا : ).. الححذي وجد فقححف مححو كصححف( 779)عححد اطالعفححو عححىل الؼححراج مي الححرقؿ وب

الرشكي اريفعال االعيفاداا ايًيفـديي دا ؾ ايؿؾؽي فنن عؾقفحو حقحو ة الٌضحوعي، وكؼؾفحو عحىل 
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حًوهبو ومًئقلقيففو حيفك ييفؿ عًؾقؿفو يـ اشرتى مـ الرشكي بؿقيى  طوا اعيفاد، ويـٌغل 

 .أهح( ببقٌ يمول األمر إىل الصقجيي اليفل عمثر عىل معقي ايعومؾي عدم اليفًوهؾ ذم ملؽ

يقا  كؼؾ الًؾعي عىل مو جيري االعػوق عؾقف : اهلوئة قررتوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .رقاء أعؿ الـؼؾ بقارطي ايقجد أم الرشكي أم العؿقؾ أم بـوقؾ آ ر

 :وعىل الرشكي مراعوة مو يليت

ن الًؾعي ححول بقحع الرشحكي هلحو آيحال عحىل العؿقحؾ القاعحد بولرشحاء ذم اليفبؼؼ مـ أ: أوال

ايراببي أو عىل الرشيؽ ذم ايشوجكي قد ععقـً لؾرشحكي، وإن كوكحً  حو حييفحوو إىل ححؼ عقفقحي 

بؽقؾ أو و ن أو عد أو مجع فالبحد محـ قٌضحفو، وملحؽ بؽقؾفحو أو و هنحو أو عحدهو أو مجعفحو، 

 .هذا األمر وجيى عىل الرشكي اليفلكد مـ حصقل

و ححو حيصححؾ بححف اليفعححني فححر  الًححؾعي، أو ووححعفو ذم الـححوقالا: كححٌعض حححول بقححع احلديححد 

قـفحو لؾرشحكي بشحفودة معويـحي  واضرؿـً والٌرتول، وذم هذه احلوالا وكبقهو جيى اليفلكد محـ ععي

مححـ ايق ححػ اي ححيفص، أو ايراقححى الرشححعل، أو بشححفودة مقثؼححي مححـ اليفححوير الٌححودع عححىل مكححي 

ل ع ًٌ ععني عؾؽ الًؾعي لؾرشكي، وي ًٌ ملؽ وؿـ أوجاق ايعومؾي، وال يؽيفػل بؿجحرد الرايب

 .الػقاعري، وعىل الرشكي إما أجادا اليفعومؾ بيفؾؽ الشفودة أن عرفعفو لؾفقئي لؾـظر ذم إيو هتو

أن حيصؾ الٌقع والًؾعي مو  الً قودؿي ذم مؾؽ مكي الرايبل مل ييفؿ اليفةا فقفو : ثاىوا  

 .اريففالكبٌقع أو 

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                  ( 414)القرار              
 

 إشهاالت تتضٌ : املٛضٛع

 بتطًِٝ بضاع١ املشازن١ خازج املًُه١
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

اعفحو اخلحومس والعرشحيـ، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييف

الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد 

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

إشؽوالا عيفصحؾ بيفًحؾقؿ بضحوعي ايشحوجكي : عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشلن

 :القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي وقد يوء فقف وجو ايؿؾؽي، 

ذم حولي طؾى عؿقؾـو الرشحيؽ معـحو ذم اعحيفاد مشحوجكي عًحؾقؿ الٌضحوعي حمحؾ اعحيفاد  -1"

ايشوجكي ذم مقـوء  وجو ايؿؾؽي كؼقم ققورو عىل اضيراءاا اييفٌعحي ذم حولحي وصحقل الٌضحوعي 

 :إىل مقـوء القصقل دا ؾ ايؿؾؽي، بعؿؾ مو يليت

إىل ايقـحوء ايبحدد  حوجو ( بقارحطي العؿقحؾ)ـو عىل محو يػقحد وصحقل الٌضحوعي فقج حصقل

بٌقحع حصحي الرشحكي  -عؼد بقحع–ايؿؾؽي يًيفدعك الرشيؽ أو وكقؾف ليفصػقي ايشوجكي وعقققع 

 .عؾقف ودمري لف ايًيفـداا حيفك ييفؿؽـ مـ اريفالم الٌضوعي

يحيفؿ ووحع ( ايقجد)يًيفػقد ذم حولي طؾى عؿقؾـو عًؾقؿ الٌضوعي لقكقؾف ذم كػس بؾد ا -7

مط بوالعيفاد يطؾى فقف مـ ايًحيفػقد عؼحديؿ إيصحول ارحيفالم مققحع محـ وكقحؾ عؿؾقـحو يػقحد 

اريفالمف لؾٌضوعي حمؾ االعيفاد مـ مًيفقدعوا ايًيفػقد، وفقج حصقلـو عىل هذا اضيصول مع 
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ع حصحي الرشحكي بٌقح -عؼد بقع–ايًيفـداا ايررؾي مـ ايرارؾ كؼقم بيفصػقي ايشوجكي وعقققع 

عىل الرشيؽ وعوجخيف هق عوجيخ اريفالم وكقؾ عؿقؾـو لؾٌضوعي، ففؾ هذه اضيراءاا ميفػؼي مع 

 .الضقابط الرشعقي

يغطحل اي حوطر ( 381)كؿقمو ععفد عًؾقؿ بضوعي  وجو ايؿؾؽي ايجو  بولؼراج جقؿ  -3

ف لحـػس الغحرض اليفل قد عيفعرض هلو الرشكي قٌؾ عًؾؿ العؿقؾ لؾٌضوعي، ففؾ جيق  اريف دام

 هح.أ "ذم حولي ايشوجكي

 :مو يليت: وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي قرجا اهلقئي

حؾؿً : أوال جيق  لؾرشكي أن عٌقع حصيففو عىل عؿقؾفو الرشيؽ وعصػل ايشحوجكي رحقاء ري

مو دامحً ( الٌودع)، أم ذم بؾد ايًيفػقد كػًف (الٌودع)الٌضوعي حمؾ ايشوجكي ذم غري بؾد ايًيفػقد 

الًؾعي قد ععقـً وعًحؾؿً الرشحكي مًحيفـداهتو، عحىل أن ال ييفةحا فقفحو الرشحيؽ أو وكقؾحف 

 .عةفو كوقال لؾؿؾؽقي قٌؾ إمتوم الٌقع عؾقف مـ قٌؾ الرشكي

ايجحو  بحولؼراج مي  (ايؿؾؽي، ععفد عًؾقؿ الٌضوعي  وجو)ال جيق  اريف دام كؿقمو : ثاىوا  

 .ؾ واحد مـ الرشيؽني ييفبؿؾ خموطر حصيففذم اعيفاداا ايشوجكي: ألن ك( 381)الرقؿ 

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                   (415)القرار              
 

 ذنس اضِ ايعٌُٝ يف بٛيٝض١ ايشخٔ : املٛضٛع

 يف اعتُادات املشازن١
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي 

الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد 

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

ايجؿقعحي ايةحفقي  عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكحي اهلقئحي عحـ االريفػًحوج الحقاجد محـ

مكر ارؿ العؿقؾ ذم بقلقصي الشبـ ذم اعيفاداا ايراببحي، وقحد وجد : بشلن الـظر ذم مقوقع

 :فقف مو كصف

بلن اهلقئي ال عرى موكعو معقحو محـ أن عطؾحى ( 126)حقٌ مكر ذم الػؼرة الرابعي الؼراج "

 ي محـ وثقؼحي الشحبـ الرشكي مـ القكقؾ ايالحل أن يؼقم بيفزويد العؿقؾ طولى الرشاء بـًح

أن يحذكر : اليفل عٌني مقعد وصقل الٌضوعي وملؽ لإلحوطي، فؼحد ففحؿ عؾؿقحو بؿؼيفهح ملحؽ

وكحون هحذا مقوحع ( Notify Party)ارؿ العؿقؾ ذم بقلقصي الشحبـ كجفحي جيحى إ طوجهحو 

 .مالحظي ايبورى الؼوكقي

ـ فؼححط بقححون صححبي أن يححذكر ارححؿ العؿقححؾ ذم بقلقصححي الشححب -حػظؽححؿ اهلل–وايطؾححقا 

 هح.أ"لإل طوج،وأن ملؽ ال يعوجض قراج اهلقئي ايذكقج أعاله
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وبعد اطالعفو عىل اضيضوا واليفعؾقؼ ايعد مـ أموكي اهلقئي ذم ايقوقع، وبعد اطالعفو عىل 

أكف ال موكع مـ : قررت اهلوئة، وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي (377، 126، 173)الؼراجاا 

 .الشبـ يجرد اضحوطيمكر ارؿ العؿقؾ ذم بقلقصي 

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                              ( 416)القرار              
 

 اضتخداّ ضعسٟ صسف يًع١ًُ األجٓب١ٝ : املٛضٛع

 يف اعتُادات املشازن١
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

الرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي ل

الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد 

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

قي عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشحلن االريفػًحوج الحقاجد محـ ايجؿقعحي ايةحف

اريف دام رعري رصا لؾعؿؾي األيـٌقي ذم اعيفاداا ايشوجكي، وقحد وجد فقحف : بشلن الـظر ذم

 :مو كصف

كشري إىل أكف عـد فيف  اعيفاد بؿقيى عؼحد مشحوجكي بويحوجك األيحوي مح ال، يحيفؿ ارحيف دام "

( حصيفف)الًعر االصطالحل عـد الػيف ، لقيفؿ حتديد مو رقا ييفؿ  صؿف مـ حًوا العؿقؾ 

ذم حًححوا ايشححوجكي، وأيضححو حتًححى حصححي الرشححكي بححـػس الًححعر، وعـححد وصححقل ويقوححع 

ايًيفـداا واليفًديد لؾؿرارؾ ييفؿ إيراء عصػقي وحمورحٌي العؿقحؾ بولًحعر الًحودد لؾعؿؾحي ذم 

كلمؾ اضفودة برأيؽؿ ذم هذا اخلصحقص، وهحؾ هـحوك محوكع معحل ذم . يقم اليفًديد لؾؿرارؾ

 هح.أ. "ه؟اريف دام رعري رصا حًى مو بقـوه أعال

أكف ال موكع مـ اريف دام رعر الةا ال وي، : قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .وهق رعر الةا عـد اليفًديد لؾؿرارؾ: ألن العربة بف
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اهلقئي عىل أكف البد مـ الـص عىل كًٌي ايشوجكي ذم العؼد قٌؾ مكر ايٌؾغ الذي دفعحف  وتؤكد

، وجيق  ععديؾ عؾؽ الـًحٌي ببًحى االعػحوق (173)مي الرقؿ  كؾ ميؽ: عؿال بؼراج اهلقئي

 .بني الطرفني

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                (417)القرار              

 

 إَهإ تطبٝل ْعاّ املشازن١ : املٛضٛع

 ع٢ً َطتٓدات ايتخضٌٝ ايٛازد٠
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :عدبنحًون إىل يقم الديـ، أمو ب

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، 

الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد 

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

اهلقئي بشحلن االريفػًحوج الحقاجد محـ ايجؿقعحي ايةحفقي عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي 

إمؽون عطٌقؼ كظوم ايشحوجكي عحىل مًحيفـداا اليفبصحقؾ الحقاجدة، أي د حقل مكحي : لؾـظر ذم

الرايبححل ميؽححو مححع عؿقؾفححو ذم الٌضححوعي اليفححل وجدا مًححيفـداا حتصححقؾفو بورححؿ العؿقححؾ، 

 .وشبـً بورؿف، بدون أن يػيف  هلو اعيفاد مًيفـدي

أكححف جيححق  لؾرشححكي الححد قل مححع عؿقؾفححو : قررررت اهلوئررةارححي والـظححر وايـوقشححي وبعححد الدج

 :مشوجكي ذم الٌضوعي مقوقع مًيفـداا اليفبصقؾ القاجدة عىل أن يراعك مو يليت

 .أن عؽقن الًؾعي مـ الًؾع اليفل جيق  اليفعومؾ هبو معو -1

ؽ احلصحي، أو أال عٌقع الرشكي كصقٌفو ب ؿـ مميؾ عىل الرشيؽ الذي اشرتا مـحف عؾح -7

عىل مـ لف ععؾؼ بف كقلده، أو والحده، أو وكقؾحف، أو ممرًحوا العؿقحؾ األ حرى: لحئال يؽحقن 
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ملؽ مـ بقع عؽس العقـي، وعؽس العقـي كولعقـي ذم اليفبريؿ، فنن كون الٌقع عىل طرا ثولٌ 

 . ولقو مـ احلقؾي وايقاطلة فال بلس

 .عنيوصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمج

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                       (418)القرار              
 

 ٛض ع٢ً ايضُإحهِ أخر ايع: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، 

قس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿححح

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

أ حذ العحقض عحىل الضحان، اليفحل : عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشلن مقوقع

عضؿـً  الصي أققال الػؼفوء ذم حؽؿ أ ذ العقض عىل الضان وويفيففؿ ذم ملؽ، وأبحر  

ذم هذا ايقوقع، وقد عؿ إعدادهو بـوًء عىل عؽؾقػ مـ اهلقئي ذم اييفاعفو الرابع  آجاء ايعورصيـ

م، وبعحد اطالعفحو 15/67222و12و13-هحح13/3/1271و17و11والعرشيـ  بيفحوجيخ 

–الًحـي األوىل ( ال ومـ، وال وي عرش، وال ولحٌ عرشح)عىل مو وجد ذم حمورض اييفاعوا اهلقئي 

، وبعحد اريفعراوحفو جلؿؾحي محـ (357، 79)عىل قحراجي اهلقئحي الدوجة ال وكقي، وبعد اطالعفو 

قررت الٌبقث ايعورصة وايـوقشوا ذم ايقوقع، وبعد الـظر والدجاري ايًيفػقضي وايـوقشي 

 :مو يليت اهلوئة

ال جيق  أ ذ عقض عىل الضان كػًف مطؾؼًو، وقد كؼؾ اضمجوع عىل ملؽ مجوعحي محـ : أوال

، وابـ الؼطون، وابـ جشد اجلد، وهق ايـصقص ذم مذاهى األدؿحي أهؾ العؾؿ مـفؿ ابـ ايـذج

األجبعي، ورقاء أدى الضومـ الديـ عـ ايضؿقن عـف أم مل يمده، ورقاء أكون الضحومـ محديـو 
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لؾؿضؿقن عـف بؿ ؾ مٌؾغ الضان أو بعضف أم مل يؽـ كذلؽ: وملؽ ردا لذجيعحي الربحو: ألكحف 

 .قد يمدي إىل قرض ير كػعو

ا كححون الضححان  ححو ييفطؾححى مصححوجيػ عؿؾقححي، ك طوبححوا الضححان اليفححل عصححدجهو إم :ثاىوررا

ايصوجا، فال موكع مـ أ ذ مؼداج عؾؽ ايصوجيػ، رقاء أكون  طوا الضان مغطك كؾقو أو 

يزدقو أم مل يؽـ مغطك: ألن ايٌؾغ ايحل قم حقـئحٍذ لحقس ذم مؼوبحؾ الضحان كػًحف وإكحا هحق ذم 

 .ؽ مٌؾغو مؼطقعو غري مـظقجا فقف إىل مٌؾغ الضان أو مدعفمؼوبؾ العؿؾ، عىل أن يؽقن مل

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

ــن ع،يــب       :املٛقعووٕٛ ــداهلل ب ــداهلل الزايــد، عب ــن عقيــل، عب ــداهلل ب ــداهلل البصــا ، ( )عب  ، عب

 . ا  بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 

 

                                                 
 .«يل ويفي الـظر خمولػي لؾػؼرة األوىل م ٌيفي ذم ايبي» :وكص حتػظف ،حتػظ الشقخ عٌداهلل بـ مـقع (1)
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                  ( 419)ار القر             
 

 ايسضّٛ ع٢ً االعتُادات املطتٓد١ٜ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو اخلومس والعرشيـ، الًحـي  فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي

ال وكقحححححي، الحححححدوجة ال وكقحححححي، أيحححححوم واألجبعحححححوء واخلؿحححححقس واجلؿعحححححي والًحححححًٌ واألححححححد 

م، بعحححد اطالعفحححو 73/7/7222و77و71و72و19-هحححح 71/2/1271و72و19و18و17

ايجؿقعحي ايةحفقي بحولـظر ذم عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشلن الطؾى القاجد محـ 

إيححو ة الررححقم عححىل االعححيفاداا ايًححيفـديي، وبعححد علمؾفححو ذم ايححذكرة اليفححل كيفٌححً ذم االعححيفاداا 

بشلن هذا ايقوقع، وفقفا أن ( 788، 133)ايًيفـديي، وبعد اطالعفو عىل مو وجد ذم قراجي اهلقئي 

 .يفل رصفيففو فعال وملؽ يرة واحدةلؾرشكي أن حتصؾ مـ العؿقؾ مصوجيػ االعيفاد احلؼقؼقي ال

وبعد اطالعفو عىل ععرفي ممرًي الـؼد بشلن الررقم عىل االعحيفاداا ايًحيفـديي اليفحل ححددهتو 

لؾٌـقك ايبؾقي عىل شؽؾ كًى عىل ايٌؾغ وكًى عىل الزمـ فقا خيص الػيف  واضصداج واليفعحديؾ 

 .الا اييفـقعيلؾؿٌؾغ، وجرقم مؼطقعي فقا خيص اليفعزيز واليفٌؾقغ واليفعدي

وبعد الدجاري ايًيفػقضي لطريؼي اليفعومؾ بوالعيفاداا ايًيفـديي واضيراءاا اييفٌعحي لحدى 

الرشكي ذم هحذا الـشحوط بحدًء محـ محـ  اليفًحفقؾ وطؾحى العؿقحؾ فحيف  االعحيفاد، إىل أن يـيففحل 

 :االعيفاد وقد مت ؾً هذه اضيراءاا فقا يليت

ل االعيفاداا اليفحل عصحدجهو الرشحكي بـحوء عحىل طؾحى وه): إجراءات االعتامدات الصادرة( أ)

 :وإيراءاهتو عىل الـبق اآليت(. عؿقؾفو لصول  مًيفػقد بوخلوجو وملؽ ذم حولي االريفرياد

 .عؼديؿ طؾى اليفًفقؾ -1
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إيراءاا الدجاري االديفاكقي حلولي العؿقؾ وايقافؼي عحىل مـبحف اليفًحفقؾ لؾحد قل محع  -7

 .ول االعيفاداا ايًيفـدييالرشكي ذم عؿؾقوا خميفؾػي ذم جم

 .عؼديؿ طؾى فيف  االعيفاد مـ قٌؾ العؿقؾ وعدققؼف وايقافؼي عؾقف ذم الػرع -3

 .إصداج االعيفاد لؾؿرارؾ -2

إشعوج العؿقؾ بنصداج االعيفاد وعزويده بصقجة مـ  طوا االعيفاد واليفؾؽس ايررؾ  -5

 .العيفادومطولٌيفف بنحضوج بقلقصي اليفلمني اخلوصي بولٌضوعي حمؾ ا

 .إشعوج العؿقؾ ب صؿ الغطوء الـؼدي، ومصوجيػ االعيفاد -6

وصقل ايًيفـداا اخلوصي بوالعيفاد وعًؾؿفو والؼقوم بيفدققؼفو وملحؽ بحولػبص العحوم هلحو  -7

: وفؼو لرشوط االعحيفاد، ثحؿ عحدققؼفو لؾيفلكحد محـ مطوبؼيففحو لؾؿقاصحػوا، وأهحؿ عؾحؽ ايًحيفـداا

ودة اليفلمني، والػوعقجة اليفجوجيحي، والػحوعقجة الؼـصحؾقي، وشحفودة الؽؿٌقولي، وبقلقصي الشبـ، وشف

 .ايـشل، وشفودة الػبص، وقودؿي اليفعٌئي واليفغؾقػ، وبقون الررقم اجلؿركقي

إشعوج العؿقؾ بقصقل ايًيفـداا، وطؾى عحقفري ايٌؾحغ الحال م ذم اليفحوجيخ ايبحدد ذم  -8

 .حوليفل االطالع والؼٌقل

وبقون مققػحف محـ عؾحؽ  -إن ويدا–يفالفوا ذم ايًيفـداا إشعوج العؿقؾ بقيقد ا  -9

 .اال يفالفوا

عًؾقؿ ايًيفـداا لؾعؿقؾ بؿقيى كشػ  وص بذلؽ، وعًؾقؿف الـً ي األصحؾقي  -12

 .مـ بقلقصي الشبـ حيفك ييفؿؽـ مـ اضفراو عـ الٌضوعي

 .إشعوج العؿقؾ ب صؿ ققؿي ايًيفـداا خمصقمو مـفو الغطوء الـؼدي -11

 .ٌـؽ ايرارؾ بقصقل ايًيفـداا وقٌقل دفع الؼقؿي ذم عوجيخ االريفبؼوقإ طوج ال -17

 .إشعوج العؿقؾ بنلغوء االعيفاد عـد طؾٌف ملؽ -13
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وهل االعيفاداا اليفل عرد إىل الرشكي مـ بـؽ  حوجيل ): إجراء االعتامدات الواردة (ا)

(. اليفصحدير أصدجهو بـوء عىل طؾحى عؿؾقحف لصحول  مًحيفػقد دا حؾ ايؿؾؽحي، وملحؽ ذم حولحي

 :وإيراءاهتو عىل الـبق اآليت

عٌؾقغ العؿقؾ بلن ايرارؾ قد أصدج اعيفادا لصوحلف، وإيضوا مو إما كحون هحذا االعحيفاد  -1

معز ا مـ قٌؾ الرشكي أو غري معز ، وإشعوجه أن ايرارؾ مؾيفزم بًداد ققؿي االعحيفاد أو قٌحقل 

 .اصػواالؽؿٌقوالا إما عًؾؿ مًيفـداا االعيفاد مطوبؼي لؾؿق

إشعوج الٌـحؽ ايصحدج لالعحيفاد بيفٌؾقحغ االعحيفاد لؾعؿقحؾ ايًحيفػقد وإجرحول مًحيفـداا  -7

االعيفاد مع إيضوا اليفعؾقاا اخلوصي ب صؿ ققؿي ايًيفـداا بـوء عىل كحقع الحدفع ذم االعحيفاد 

 (.اطالع أو قٌقل)

 :إجراءات تعديل االعتامدات ادستندية الصادرة والواردة (رج)

االعيفاداا الصودجة يؼؿ العؿقؾ طؾٌحو  طقحو لؾٌـحؽ فحوع  االعحيفاد بوليفعحديؾ  ذم حولي -1

ايطؾقا: وععديؾ االعيفاد قد يؽقن بزيودة ققؿي االعيفاد أو إكؼوصفو أو بيفؿديد فرتة صالحقيفف 

أو ختػقضفو، أو بيفعديؾ مًيفـد إىل مًيفـد آ ر، أو بنلغوء بـد أو إووفي بـحد، أو بيفغحري أوصحوا 

ودهتو وكبق ملؽ، ثؿ يؼقم الٌـؽ بؿرايعي هذا الطؾى مع أصحؾ االعحيفاد، ومحـ الًؾعي أو  ي

ثؿ جيري اليفعديؾ ويشعر بف الٌـحؽ ايرارحؾ، ويطؾحى مـحف عٌؾقحغ ا يًحيفػقد اخلحوجيل، ويحزود 

 .العؿقؾ بصقجة مـ ملؽ

ذم حولي االعيفاداا القاجدة يشعر العؿقؾ بيفؾؼل الرشكي ععديالا االعيفاد محـ الٌـحؽ  -7

 .دجايص

 :وقد تبني للهوئة من ذلك كله األمور اآلتوة

 :االعيفاداا ايًيفـديي صودجة أو واجدة عشؿؾ عىل مو يليت: أوال  

وهذا االليفزام يؽقن واكو مـفو حلؼ ايًيفػقد ذم ححول االعحيفاد : اليفزام الرشكي بولًداد -1

 .و يزدقو أم مل يؼؿ بيفغطقيففالصودج، رقاًء أقوم العؿقؾ بوليفغطقي الـؼديي يٌؾغ االعيفاد كؾقو أ
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وذم االعيفاد القاجد فنن الرشكي عؽقن وومـي حلؼ ايًيفػقد إما عحز ا اعحيفادا صحودجا محـ 

 .بـؽ آ ر، فنن مل ععز ه فؾقًً وومـي

وعيفؿ ححؾ ذم إصححداج االعححيفاد وعٌؾقغححف، وإيححراء االعصححوالا ماا : اخلححدموا ايطؾقبححي -7

االعحيفاد وعٌؾقغفحو لؾؿًحيفػقد، وفبحص ايًحيفـداا العالقي، وطؾى اليفعديالا ايطؾقبحي عحىل 

وعدققؼفو وعٌؾقغفو لؾؿًيفػقد، وفبص ايًيفـداا وعدققؼفو وإجروهلو لحف، وإجرحول اخلطوبحوا 

 .إىل األطراا ماا الصؾي عـد احلويي، وحتصقؾ ايٌولغ ايًيفبؼي لؾؿًيفػقد

كبق ملحؽ محـ م ؾ عؽؾػي الربيد واليفؾؽس والًقيػً والػوكس و: اليفؽولقػ الػعؾقي -3

ورودؾ االعصول، وعؽؾػي األدواا ايؽيفٌقي ايًيف دمي ذم عـػقذ مجقع األعال الًوبؼي، وعؽؾػي 

 .ايق ػني اي صصني هلذا الغرض

إن الرشكي حقـا عل ذ جرقمو عىل فيف  االعحيفاد ايًحيفـدي فنهنحو ال عػحرق ذم مؼحداج عؾحؽ : ثاىوا  

اجلزدححل أو ماا الغطححوء الـؼححدي الؽومححؾ وبححني الررححقم بححني االعححيفاداا ماا الغطححوء الـؼححدي 

 .االعيفاداا غري ايغطوة كؾقو، كا هق احلول ذم ععرفي ممرًي الـؼد حقٌ مل يظفر فقفو اليفػريؼ أيضو

إن الرشكي عـد مـ  اليفًفقؾ لؾعؿقؾ عل ذ الضاكوا اي يفؾػي محـ صحؽقك وأرحفؿ  :ثالثا  

 .اليفًفقؾوكػوالا وكبق ملؽ، مؼوبؾ اجلزء غري ايغطك مـ 

إن الرشكي حني عدفع مٌؾغ االعيفاد عـ العؿقؾ ذم حولي االعيفاداا ايغوطحوة يزدقحو  :رابعا  

أو غري ايغطوة وقً فيف  االعيفاد، فولغولى أهنو عـد وقً الًداد عحدفع محـ مٌؾحغ مقيحقد ذم 

ب صؿ ايٌؾغ مـ حًوبف فضحال  -ذم طؾى فيف  االعيفاد–حًوبف: ألن العؿقؾ يػقض الرشكي 

ـ أي مًيفبؼوا أ رى لؾرشكي، وذم الغولى يقيد ذم احلًوا جصحقد كحوا: ألن الرشحكي ع

 .عشعر العؿقؾ قٌؾ الدفع بويٌودجة إىل عغطقي احلًوا بويٌؾغ قٌؾ دفعف

إن اخلححدموا ايطؾقبححي واليفؽححولقػ الػعؾقححي ذم االعححيفاد ايًححيفـدي ال عيفححلثر بؽححقن  :خامسررا  

 .االعيفاد مغطك أو غري مغطك
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لمؾ ذم مجؾي مـ فيفووى بعحض اهلقئحوا الرشحعقي والدجارحوا ذم ايقوحقع، وبعحد وبعد اليف

 :الـظر واليفلمؾ والدجاري، قرجا اهلقئي مو يليت

جيق  لؾرشكي أن عل ذ اليفؽولقػ الػعؾقي عىل االعيفاداا ايًيفـديي، كحا جيحق  هلحو أن عل حذ 

أم كًحٌي محـ مٌؾحغ االعحيفاد، أيرة عىل الؼقوم بوخلدموا ايطؾقبي رقاًء أكوكحً مٌؾغحو مؼطقعحو 

ويشؿؾ ملؽ االعيفاداا الصودجة والقاجدة، كا يشحؿؾ ععحديؾ االعحيفاداا محو عحدا اليفعحديؾ 

بزيودة مدة االعيفاد، فال جيق  هلحو أن عل حذ عؾقحف إال ايصحوجيػ الػعؾقحي فؼحط، وعؽحقن حقـئحٍذ 

 .مٌؾغو مؼطقعو ال كًٌي مئقيي

 :وعىل الرشكي أن عراعل مو يليت

وعؾقف فحال جيحق  . يؾبظ يوكى الضان عـد عؼدير األيرة ذم االعيفاداا ايًيفـديي أال -1

لؾرشكي أن عل ذ  يودة عىل ايصوجيػ احلؼقؼقي ذم حول ععزيزهو العيفاد صودج مـ بـحؽ آ حر: 

 .ألن ععزيز االعيفاد وان حمض

 .أال يرتعى عىل ملؽ فوددة جبقيي أو يؽقن مجيعي إلقفو -7

فحقا ( 133)ويحو وجد ذم الؼحراج مي الحرقؿ ( 788)ل لؾؼحراج مي الحرقؿ وهذا الؼحراج معحد

 .ييفعؾؼ بويصوجيػ فؼط

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

ــن ع،يــب       :املٛقعووٕٛ ــداهلل ب ــداهلل الزايــد، عب ــن عقيــل، عب ــداهلل ب ــداهلل البصــا ، ( )عب  ، عب

 .ألطر  ا  بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن ا

 

                                                 
 .«ميفبػظ بولـًٌي أل ذ األيرة عىل  طوا الضان» :وكص حتػظف ،حتػظ الشقخ عٌداهلل بـ مـقع (1)
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                  ( 420)القرار              
 

 صٓدٚم ايساجخٞ املإَٔٛ باألضِٗ ايعامل١ٝ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :، أمو بعدبنحًون إىل يقم الديـ

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، 

الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححوء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد 

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

صححـدوق الرايبححل ايححلمقن : أموكححي اهلقئححي بشححلن مقوححقع عححىل مححذكرة العححرض اليفححل أعححدهتو

لألرحفؿ العويقححي، الححقاجد مححـ جمؿقعححي االرححيف اج والعالقحوا الدولقححي، اليفححل عٌححني مـفححو ومححـ 

 :ايـوقشي مع ايًيفشوج اي يفص أن هذا الصـدوق جيري اليفعومؾ بف عىل الـبق اآليت

وقحد ( لمقن لؾًحفؿ العويقحيصـدوق الرايبل ايح)عمرس الرشكي صـدوقو عًؿقف بح: أوال

 .عًؿقف بغري هذا األرفؿ

إعداد فؽرعف واريفقػوء اييفطؾٌوا الػـقحي والرشحعقي والـظومقحي : ويشيفؿؾ علرقس الصـدوق

 .اضعالن عـ الصـدوق، وبدء مرحؾي االكيفيفوا: ضكشودف ذم الرشكي، ويعؼى ملؽ

، وقحد خيصحص يحزء محـ يؽقن كشوط هحذا الصحـدوق ذم اييفحويرة بوألرحفؿ العويقحي :ثاىوا

 .كشوطف ذم الٌقع اآليؾ لؾٌضودع، عؼؾقال لؾؿ وطرة

ويؽيفيفححى ايًححيف ؿرون الراغٌححقن ذم هححذا الصححـدوق وفححؼ موط حمححددة عٌححني ذم صححقغي 

بـػًححفو أو بنكوبححي -االعػوققححي، ويؿؾححؽ ايًححيف ؿرون هححذا الصححـدوق، وعؼححقم الرشححكي بنداجعححف 

 .وبا ييفطؾٌف ملؽ مـ أعال -غريهو
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د بدء كشوط الصـدوق واريفؽال مؾؽقيفف لألرفؿ، عؼقم إداجة الصـدوق بٌقع كًحٌي بع:ثالثا

أو أك ر ب ؿـ مميؾ لرشيؽ يديد، ويؽقن الٌقحع بًحعر % 85شودعي مـ أصقلف قد عصؾ إىل 

 .الققم، ويًؿك ال ؿـ دون مراعوة عليقؾف

 :وييفبؿؾ ايًيف ؿرون دون الرشيؽ مو يليت 

 .يػفمًمولقي علرقس الصـدوق ومصوج -1

 .مًمولقي إداجة الصـدوق ومصوجيػف -7

 .مًمولقي عصػقي الصـدوق عـد اكيففوء عؿؾف ومصوجيػ ملؽ -3

 .مًمولقي اليفؼقد بولضقابط الرشعقي ذم ععومالا الصـدوق وميفوبعي ملؽ -2

وبـوء عىل ملؽ جيري اقيفًوم الرب  ذم اييفويرة بولصـدوق ميفػووعو، فؿح ال يؽحقن لؾرشحيؽ 

 .مـفو% 72ولؾؿًيف ؿريـ مـ األجبوا % 32

 .أمو اخلًوجة ففل بقـفا حًى جأس ايول

اييفضؿـ أكف ال جيق  اليفػووا ذم الرب  بني ( 371)وبعد اطالع اهلقئي عىل الؼراج مي الرقؿ 

فنن كحون هـحوك محربج لؾيفػووحؾ: كحلن »ي ايذكقجة إن مل يؽـ هـوك مربج الرشكوء ذم م ؾ الصقغ

 .«ليفػووؾ ذم الرب  ذم مؼوبؾي العؿؾلؽ، ويؽقن ايؽقن العؿؾ عىل أحدهؿ فقجق  م

أن جيححق  لؾرشححكي أن عيفعومححؾ هبححذا الـشححوط  قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي واليفلمححؾ والـظححر 

بولصقجة ايذكقجة ذم مؼدمحي هحذا الؼحراج، وأن اليفػحووا ذم الحرب  بحني الرشحيؽ وايًحيف ؿريـ 

 .بوالعيفٌوجاا ايٌقـي فقا عؼدم يودز

 :اليفعومؾ هبذا الـشوط مو يليت وجيى أن يراعك ذم

 .أن عؽقن األرفؿ اليفل ييفعومؾ هبو الصـدوق  ووعي لؾضقابط الرشعقي -1
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أال جيري الٌقع عىل الرشيؽ اجلديد إال بعد متؾؽ الصـدوق لألرفؿ، إم ال يصح  بقحع  -7

 .شئ مـ الصـدوق مميال وهق مو  ال كؼقدا

 .ـدوق جمو ة مـ اهلقئي الرشعقيأن عؽقن مجقع االعػوققوا اليفل يعؿؾ هبو الص -3

 .أن عؽقن احلصي اليفل عٌوع مـ الصـدوق عىل الرشيؽ  و جيق  بقعف آيال -2

ولؾرشكي أن عًؿل الصـدوق بوالرؿ ايذكقج أو بغريه  و عراه مـورٌو بعحد مقافؼحي الؾجـحي 

 .اليفـػقذيي لؾفقئي الرشعقي

 نيوصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجع

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا         :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/4/1421: التاريخ                                                   (421)القرار              
 

 إَٔٛ يألضِٗ ايعامل١ٝصٓدٚم ايساجخٞ امل: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس والعرشحيـ، 

ء واخلؿحححقس واجلؿعحححي والًحححًٌ واألححححد الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم واألجبعحححو

م، بعد اطالعفو 73/7/7222و77و71و72و19-هح 71/2/1271و72و19و18و17

عىل مذكرة العرض اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي بشلن صـدوق الرايبل ايلمقن لألرفؿ العويقحي، 

 :القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي، اييفضؿـ الـظر ذم إيو ة مو يليت

 .اعػوققي العؿقؾ -1

 .وثقؼي عػقيض بوحلػظ -7

 .اعػوققي مشوجكي -3

 . طوا اعيفاد -2

 .اعػوققي  دموا اريفشوجيي -5

ايرفؼحوا محـ )إيو هتو بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج : قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر واليفلمؾ 

 .وغريه مـ األكشطي ايشوهبيوايققعي مـ اهلقئي، ولؾرشكي اريف دامفو ذم هذا الصـدوق ( 5إىل  1

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا          :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ17/7/1421: التاريخ                                                      ( 422)القرار              
 

 إجاش٠ اتفاقٝيت شساء ٚبٝع برتٍٚ: املٛضٛع

   أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتضٌ مبٛضٛع٘ 699قساز 

  يف بٛزص١ يٓدٕ ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :نحًون إىل يقم الديـ، أمو بعدب

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو الًحودس والعرشحيـ،  

-هحححح16/6/1271و15الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، يحححقمل األجبعحححوء واخلؿحححقس 

اهلقئحي بعد اطالعفو عىل اعػوققيفل ماء وبقع برتول القاجدعني إىل أموكي  ،م12/9/7222و13

مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو هتا، والؾيفني بؿقيٌفا عؼقم الرشحكي 

 .برشاء كػط  وم أو حمروقوا ب ؿـ عويؾ ثؿ عٌقعف ب ؿـ مميؾ

وبعد دجاري بـقد هوعني االعػوققيفني ومؾبؼوهتا، وبعد مـوقشي اجلفي ايعـقحي فحقا احيفحوو إىل 

 .ظرهو بيفػوصقؾفومـوقشي، وراع ويفي ك

إيحو ة هحوعني  :قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر واليفلمؾ، وإيراء مو يؾزم مـ ععديالا 

 :مع ويقا األ ذ با يليت ،االعػوققيفني بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج

أال يؽقن ايشرتي الحذي عٌقحع عؾقحف مكحي الرايبحل الًحؾعي محمياًل هحق الحذي بحوع  -1

 .الًؾعي عىل الرايبل

 .أال عٌقع الرشكي الٌرتول آياًل إال بعد ععقـف هلو وعًؾؿفو لؾقثودؼ اليفل ع ًٌ ملؽ -7

 .أال عؽقن هـوك مقاطلة أو حقؾي عىل اليفؿقيؾ بولػوددة الربقيي -3

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبـداهلل البصـا ،  ـا    عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب،      :املٛقعٕٛ

 .ابن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ22/8/1421: التاريخ                                                      (423)القرار               
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً اتفاقٝيت شساء : املٛضٛع

 (422)ٚبٝع برتٍٚ اجملاشتني بايكساز 

   أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتضٌ مبٛضٛع٘ 699قساز 

 ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ يف بٛزص١ يٓدٕ

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

العرشحيـ، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حومـ و  

 -هحح79/7/1271و78و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومي، قوعي اييفاعوا اهلقئحي، 76/12/7222و75و72

طؾحى : بعد اطالعفو عىل اخلطحوا الحقاجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج والعالقحوا الدولقحي بشحلن

بولصحقغي ( 277)ديالا عىل اعػوققيفل ماء وبقع برتول ايجو عني بولؼراج مي الحرقؿ إيراء عع

إيحو ة اليفعحديالا عحىل اعػحوققيفل ماء : قررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر . ايرفؼي بوخلطوا

وبقع برتول بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج ايققعي مـ اهلقئي، عؾحًا بحلن هحذا الؼححراج ال يعحد مؾغقحًو 

 .        ، فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا(277)ؼراج الًحوبؼ مي الرقحؿ  لؾ

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني         
 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ22/8/1421: التاريخ                                                      ( 424)القرار              
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً اتفاق١ٝ ارتدَات االضتشاز١ٜ : املٛضٛع

 (421)اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :إىل يقم الديـ، أمو بعد بنحًون

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حومـ والعرشحيـ،   

 -هحح79/7/1271و78و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

عوا اهلقئحي، م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومي، قوعي اييفا76/12/7222و75و72

اخلطححوا الحقاجد محـ جمؿقعححي : بعحد اطالعفحو عحىل مححذكرة العحرض  ايعحدة مححـ أموكيففحو بشحلن

االريف اج والعالقوا الدولقحي لؾـظحر ذم إيحو ة ععحديالا عحىل اعػوققحي اخلحدموا االريفشحوجيي 

 .بولصقغي ايرفؼي بوخلطوا( 271)ايجو ة بولؼراج مي الرقؿ 

إيو ة اليفعديالا عحىل اعػوققحي اخلحدموا االريفشحوجيي : وئةقررت اهلوبعد الدجاري والـظر 

بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج ايققعي مـ اهلقئي، عؾًا بلن هذا الؼراج ال يعد مؾغقحًو لؾؼحراج الًحوبؼ 

 .، فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا(271)مي الرقؿ 

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

                    

 عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد         :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ22/8/1421: التاريخ                                                      ( 426)القرار              
 

 ٛحد٠ يضٓادٜل األضِٗإجاش٠ االتفاق١ٝ امل: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو ال الثني، الًـي ال وكقي، 

م، ذم 18/11/7222و17 -هحح 77/8/1271و71الدوجة ال وكقي، يقمل اجلؿعي والًًٌ 

مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومي، قوعي اييفاعوا اهلقئي، بعد اطالعفو عىل محذكرة العحرض 

االعػوققحي ايقححدة لصحـوديؼ األرحفؿ، الحقاجد محـ جمؿقعحي : ايعدة مـ أموكيففو بشلن مقوحقع

عػوققي ريفؽقن اعػوققحي كؿطقحي شحومؾي أن هذه اال: االريف اج والعالقوا الدولقي، اليفل عٌني مـفو

لصـوديؼ األرفؿ الؼودؿي حولقًو، ومو يؿؽـ علرقًف مـفو مًيفؼٌاًل، وبعد اطالعفو عىل اخلطوا 

طؾى إيراء ععديؾ : القاجد مـ كودى ايدير العوم يجؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي بشلن

لرايبحل لؾـًحوء ولألبـحوء، وبعحد عىل االعػوققي ايقحدة لصـوديؼ األرفؿ ليفشؿؾ صحـدوقل ا

االطالع عىل مو أيري عؾقفو مـ ععحديالا وفحؼ محو اكيففحً إلقحف اهلقئحي ذم اييفاعفحو الًحودس 

هح، وبعد االطالع عحىل الٌبحٌ ايعحد محـ أموكحي اهلقئحي 16/6/1271و15والعرشيـ بيفوجيخ 

وقً العؼد  حو حؽؿ األيرة ايبددة بـًٌي مئقيي مـ مـًقا إلقف غري معؾقم : الرشعقي بشلن

يمول إىل العؾحؿ، وقححد أعحد هحذا الٌبحٌ بـحوء عحىل عؽؾقحػ اهلقئحي ذم اييفاعفحو ايذكححقج عـحد 

، (مةحوفوا وأععحوا اضداجة: )مـ الٌـد ال وي عرش مـ االعػوققحي بعـحقان 7دجاريففو الػؼرة 

 .الذي كص فقف عىل أن أيرة مدير الصـدوق عؽقن بـًٌي مئقيي مـ إمجويل أصقل الصـدوق

 :مو يليت قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر واليفلمؾ   
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إيو ة االعػوققي ايقحدة لصـوديؼ األرفؿ بولصقغي ايرفؼحي هبحذا الؼحراج ايققعحي محـ اهلقئحي : أوال  

، وال موكع مـ اريف دام الرشحكي كحص هحذه االعػوققحي ("اعػوققي العؿقؾ"االعػوققي ايقحدة  1مرفؼ)

 .ؾـًوء مع مراعوة اريف دام صقغي ايمكٌ بدالً مـ صقغي ايذكرضكشوء صـدوق اريف اجي ل

إيو ة الٌـد اخلوص هبٌي ايًيف ؿر وحداعف ذم الصحـدوق يحـ يرغحى بولصحقغي ايرفؼحي : ثاىوا  

 (.بـد  وص هبٌي ايًيف ؿر 7مرفؼ)بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي 

طؾحى ارحرتداد محـ  إيحو ة كؿحقمو طؾحى اشحرتاك ذم صحـوديؼ االرحيف اج، وكؿحقمو: ثالثا  

كؿقمو طؾحى اشحرتاك ذم  3مرفؼ)صـوديؼ االريف اج بولصقغي ايرفؼي بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي 

 (.كؿقمو طؾى اررتداد مـ صـوديؼ االريف اج 2صـوديؼ االريف اج، مرفؼ

لؾرشكي أن عًؿل صـوديؼفو با عشوء عىل أن عؼقم بعرض ملؽ االرؿ عحىل الؾجـحي :  رابعا

 .ؾفقئي الرشعقي لؾـظر ذم إيو عفاليفـػقذيي ل

ال مححوكع مححـ أن عؽححقن أيححرة مححدير الصححـدوق كًححٌي شححودعي مححـ إمجححويل أصححقل : خامسررا  

الصـدوق، رقاًء أكون عؼقيؿ الصـدوق ذم بدايي كؾ فرتة أم كون اليفؼقيؿ ذم هنويي كؾ فرتة: ألن 

وأيب يقرحػ وحمؿحد مآلف إىل العؾؿ، وقد قول عدد مـ األدؿي كوضموم أمحد وال حقجي والؾقحٌ 

صوحٌل أيب حـقػي وابـ أيب لقىل واألو اعل بجقا  كراء األجض بجزء  و خيرو مـفو، ومعؾقم 

 .أن مو خيرو مـفو لقس معؾقمًو عـد العؼد ولؽـف يمول إىل العؾؿ

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني                   

 

 عقيل، عبداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ،  ـا        عبداهلل بن  :املٛقعٕٛ

 .بن محيد، أمحد املباركي، عبدالرمحن األطر ا
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 هـ30/10/1421: التاريخ                                                  (427) القرار             

 

 صٝػ١ َطٛز٠ َٔ مناذج  إجاش٠:  املٛضٛع

 يف بٛزص١ يٓدٕ باملعادٕ عًُٝات املتاجس٠

والصححالة والًححالم عححىل مححـ ال كٌححل بعححده، وآلححف وصححبٌف ومححـ عححٌعفؿ  وحححده، هلل احلؿححد

 :  أمو بعد الديـ،بنحًون إىل يقم 

لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو احلحودي وال الثحني،  الرشعقياهلقئي  فنن

 72 -هححح 32/12/1271و 79ء واخلؿححقس الححدوجة ال وكقححي، يححقمل األجبعححو ال وكقححي،الًححـي 

م، ذم مديـححي الريححوض، مٌـححك اضداجة العومححي، قوعححي اييفاعححوا اهلقئححي، بعححد 75/1/7221و

الحقاجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج  اخلطحوا:  محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن عىل اطالعفو

 دمي ذم عؿؾقحوا اييفحويرة لحـامو اخلزيـحي ايًحيف مطقجةوالعالقوا الدولقي لؾـظر ذم إيو ة صقغي 

 كامو، رٌعي مـفو معدلحي ذم وحقء محو أيو عحف اهلقئحي ذم الؼحراج ثاكقيبويعودن ذم بقجصي لـدن، وهل 

( 352) هححححح، واليفعححححديالا الححححقاجدة عؾقححححف ذم الؼححححراج7/2/1272و1ذم( 322)مي الححححرقؿ 

 ، والؼحراجهح1272/ 8/11و7و 6و2و3و7ذم( 368) هح، والؼراج72/7/1272و73و77ذم

ومو يحرى عحىل عؾحؽ الحـامو محـ ععحديالا شحؽؾقي  هح،79/1/1271و78و77ذم( 222)

أمحو وهحح، 79/2/1271وافؼً عؾقفو الؾجـي اليفـػقذيي ذم اييفاعفو احلودي وال الثني بيفوجيخ 

ا مكحي الرايبحل فحقا اايقجد قحد كػحذ ععؾحق بلنجديد غروف اليفلكقد فالـؿقمو ال ومـ مـفو 

 .  الرشكيشرتي مـ خيص اليفًؾقؿ لؾعؿقؾ اي
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الحـامو ال اكقحي محع مجقحع عؿالدفحو ذم هحذا  هاخلزيـي إىل أن يؽقن العؿؾ هبحذ إداجة وهتدا

 .  الـشوط

الححـامو  إيحو ة اهلوئرة قرررتوالـظحر وايـوقشحي، وععحديؾ محو يؾحزم ععديؾحف  الدجارحي وبعحد

الؼحراج مؾغقحو لؾؼحراجاا بحولؼراج، ايققعحي محـ اهلقئحي، وال يعحد هحذا  ايرفؼحيايذكقجة بولصحقغي 

 .  ايعـقي العؿؾ بلي مـفو فؾؾجفي ،الًوبؼي

 .وعىل آلف وصبٌف أمجعني حمؿداهلل عىل كٌقـو  وصىل

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن ع،يب،  ا  بـن محيـد، أمحـد    :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/10/1421: التاريخ                                                 ( 428)القرار              
 

 تعدٜالت ع٢ً منٛذجٞ ايٛعد بايشساء : املٛضٛع

 (345)ٚايٛعد بايبٝع اجملاشٜٔ بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو احلحودي وال الثحني، 

-هحححح32/12/1271و79الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، يحححقمل األجبعحححوء واخلؿحححقس 

م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومحي، قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي، بعحد 75/1/7221و72

اخلطحوا الحقاجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج : عدة مـ أموكيففو بشلناطالعفو عىل مذكرة العرض اي

والعالقوا الدولقي، لؾـظر ذم إيو ة ععديالا عحىل كؿحقميل القعحد بولرشحاء والقعحد بحولٌقع 

 (. 325)ايجو يـ بولؼراج مي الرقؿ 

إيحو ة الـؿحقميني ايحذكقجيـ بولصحقغي ايرفؼحي  قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظحر وايـوقشحي 

ولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي، وال يعد هحذا الؼحراج مؾغقحو لؾؼحراج الًحوبؼ، ولؾجفحي ايعـقحي العؿحؾ بحلي ب

 . مـفا

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن ع،يب،  ا  بـن محيـد، أمحـد    :املٛقعٕٛ

 .ألطر املباركي، عبدالرمحن ا
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 هـ30/10/1421: التاريخ                                                      ( 429)القرار          
 

 تعدٌٜ ع٢ً خطابٞ االعتُاد : املٛضٛع

 (347ٚ382)اجملاشٜٔ بكسازٟ اهلٝئ١ 
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو احلحودي وال الثحني، 

-هحححح32/12/1271و79الًحححـي ال وكقحححي، الحححدوجة ال وكقحححي، يحححقمل األجبعحححوء واخلؿحححقس

بعحد م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومحي، قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي، 75/1/7221و72

اخلطحوا الحقاجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج : اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن

والعالقوا الدولقي، لؾـظححر ذم إيحو ة ععحديؾ عحىل  طحويب االعحيفاد ايجحو يـ بؼحراجي اهلقئححي 

هحححححح، وبعحححححد 72/17/1272و73و77ذم ( 387)هحححححح، و79/5/1272و78ذم ( 327)

هح بشلن إيحو ة كؿحقمو 72/17/1272و73و77ذم ( 377)ؿ اطالعفو عىل الؼراج مي الرق

 . طوا اعيفاد مًيفـدي غري قوبؾ لؾـؼض

إيو ة الـؿقميني ايذكقجيـ بولصقغي ايرفؼحي  قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

ؿؾ بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي، وال يعد هذا الؼراج مؾغقو لؾؼراجيـ الًوبؼني، فؾؾجفي ايعـقي الع

 . بلي مـفو

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن ع،يب،  ا  بـن محيـد، أمحـد    :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/10/1421: التاريخ                                                    (431)القرار               
 

 (ايٛاعد بايشساء)حهِ تٛنٌٝ ايطسف املكابٌ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

ل الثحني، الًحـي فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حوي وا

هحح 1271/ 11/  17و 11و12و9ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم الًًٌ واألحد واالثـني وال الثوء 

م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومي، قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي، 6/7/7221و5و2و3 -

االرحيف اج بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن اخلطوا القاجد محـ جمؿقعحي 

ذم ( القاعد بولرشاء أو اآلمر بولرشحاء)والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم حؽؿ عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ 

عؿؾقوا ايراببي، وبعد اطالعفو عىل الدجاري القاجدة ذم ايحذكرة، وبعحد اطالعفحو عحىل الٌبحٌ 

، "قحع عحىل كػًحفحؽؿ عقكقؾ الٌـؽ لؾعؿقؾ القاعد بولرشاء لعؼد الٌ ":ايعد ذم ايقوقع بعـقان

وبعد اطالعفو عىل  طوا إداجة الرشكوا الدولقي بشلن مربجاا طؾحى إيحو ة هحذا الـحقع محـ 

الؼحراجاا مواا األجقحوم : اليفعومؾ، وبعد اطالعفحو عحىل الؼحراجاا الًحوبؼي ماا الصحؾي، وهحل

 (.722و715و153و151و135و133و131و118و89و 25و22و31و73و13و7)

 :مو يليتقررت اهلوئة ؾ وبعد الدجاري والـظر واليفلم

األصؾ ذم اليفقكقؾ اجلقا ، وإكا متـع بعض صحقجه يحو عحمدي إلقحف، كحلن يغؾحى عحىل : أوال  

 .الظـ أكف رقمدي إىل الصقجيي ذم اليفعومؾ، فقؿـع ردًا لذجيعي الربو

لف ( الطرا ايؼوبؾ)عقكقؾ الرشكي لؾعؿقؾ القاعد بولرشاء أو اآلمر بولرشاء ايًؿك بح  :ثاىوا  

 :صقج هل

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولرشاء والؼٌض والٌقع عىل كػًف: الصقجة األوىل
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 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولرشاء والٌقع عىل كػًف: الصقجة ال وكقي

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولؼٌض والٌقع عىل كػًف: الصقجة ال ول ي

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولٌقع عىل كػًف: الصقجة الرابعي

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولرشاء والؼٌض دون الٌقع عىل كػًف: اخلومًيالصقجة 

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولرشاء فؼط: الصقجة الًودري

 .عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولؼٌض فؼط: الصقجة الًوبعي

 :وعػصقؾ احلؽؿ ذم هذه الصقج عىل الـبق اآليت

ال جيححق  : لٌقع عححىل كػًححفالصححقج األجبححع األول اليفححل عضححؿـً عقكقححؾ الطححرا ايؼوبححؾ بححو

 .اليفقكقؾ فقفو: ردًا لذجيعي الصقجيي

عقكقؾ الطرا ايؼوبؾ بولرشاء والؼٌض، فوهلقئي ال عرى العؿؾ هبو: ردًا : الصقجة اخلومًي وهل

لذجيعي الصقجيي كذلؽ، ولؽـ ذم احلوالا اليفل ييفعذج فقفو ععومؾ الرشكي مع ايحقجد مٌحومة، وال 

العؿقؾ كػًف، فنن عىل الرشكي حقـئذ أن ععرض كؾ معومؾي مـ هحذا الـحقع يؽقن هلو طريؼ إلقف إال 

 .بعقـفو عىل اهلقئي مرفؼي مربجاا اليفعومؾ هبو، والضقابط اليفل ريفيف ذهو واكًو لعدم صقجييففو

عقكقؾ الطحرا ايؼوبحؾ بولرشحاء فؼحط أو بحولؼٌض فؼحط، : الصقجة الًودري والًوبعي ومهو

ع اليفقكقحؾ، وجيحى أن يراعحك ذم ححول قحٌض العؿقحؾ لؾًحؾعي أكحف فوهلقئي ال عرى فقفا محو يؿـح

قٌضفو عىل رٌقؾ األموكي، ولقس لف أن ييفةا فقفو بٌقع أو اريففالك إال بعحد الٌقحع عؾقحف محـ 

 .الرشكي، ويؽقن ذم أوجاق ايعومؾي مو ي ًٌ ملؽ

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن ع،يب،  ا  بـن محيـد، أمحـد   عبداهلل  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ12/11/1421: التاريخ              (                                       432)القرار              
 

 تعدٌٜ ع٢ً منٛذج ايكائ١ُ املًخك١ بٛثٝك١ املًه١ٝ : املٛضٛع

 (345)خل بعكد ايشساء اجملاش بايكساز ذٟ ايسقِ املً
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

 وال الثحني، ال حويفو ححححي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعحححفنن اهلقئي الرشعقي لرشك

 11و12و9 وال الثححححوءي، الحححدوجة ال وكقححححي، أيحححوم الًحححًٌ واألحححد واالثـحححني الًححـي ال وكقحححح

 العومححي،م، ذم مديـححي الريححوض، مٌـححك اضداجة 6/7/7221و5و2و3- هححح17/11/1271و

بعد اطالعفو عىل اقرتاا إداجة الرقوبي الرشعقي بنووفي  وكي  ومًي ذم  ،قوعي اييفاعوا اهلقئي،

هحح 7/2/1272و1واليفحوجيخ ( 325)جو  بحولؼراج مي الحرقؿ اجلدول ايؾبؼ بعؼد الرشاء اي

 .عقو  فقفو عػوصقؾ شفوداا مؾؽقي الرشكي يو عؿ ماؤه

إيو ة اليفعديؾ عىل الـؿقمو ايذكقج، بولصقغي  قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر واليفلمؾ 

فؾقس لؾجفحي ايعـقحي  ايرفؼي بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي، وهذا اليفعديؾ يعد مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ،

 .العؿؾ بف

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبداهلل بن عقيل، عبداهلل الزايد، عبداهلل بن ع،يب،  ا  بـن محيـد، أمحـد    :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/11/1421: التاريخ                                                    ( 433)القرار              
 

 تعدٜالت ع٢ً اتفاق١ٝ : املٛضٛع

 (421)خدَات اضتشاز١ٜ اجملاش٠ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الرابحع وال الثحني،  فنن اهلقئحي الرشحعقي لرشحكي الرايبحل

-هححححح75/11/1271و72 واالثـححححني األحححححديححححقمل الًححححـي ال وكقححححي، الححححدوجة ال وكقححححي، 

 م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومحي، قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي الرشحعقي،19/7/7221و18

ا الحقاجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن اخلطحو

والعالقححوا الدولقححي: لؾـظححر ذم إيححو ة ععححديالا وإوححوفي  طححوا إحلححوقل عححىل اعػوققححي  ححدموا 

 .هح71/2/1271و72و19و18و17واليفوجيخ ( 271)اريفشوجيي ايجو ة بولؼراج مي الرقؿ 

ا إيححو ة اليفعححديالا عححىل اعػوققححي اخلححدمو قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر واليفلمححؾ 

االريفشوجيي، وإيو ة اخلطوا اضحلوقل هبو، بولصقغي ايرفؼي بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي، وال يعد 

 .           هذا اليفعديؾ مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ، فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

  الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي، عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل  :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                     (434)القرار              
 

 داخًٞ  منٛذج ٚ ٚتعٗد إقسازإجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 الضتهُاٍ بٝاْات َٛظفٞ ايشسن١
 

ه، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحد

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس وال الثحني، 

-هح77/17/1271و76و75الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس

: م، بعححد اطالعفححو عححىل مححذكرة العححرض ايعححدة مححـ أموكيففححو بشححلن77/3/7221و71و72

، وكؿحقمو "إقراج وععفحد"اخلطوبوا القاجدة مـ ايجؿقعي اليفجوجيي، لؾـظحر ذم إيو ة كؿقمو 

 .دا يل الريفؽال بقوكوا مق ػل الرشكي الراغٌني بولرشاء بوليفؼًقط

إيو ة الـؿقميني ايذكقجيـ بولصقغي ايرفؼحي  وئةقررت اهلوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .  وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                     (435)القرار              
 

 إجاش٠ ضبع١ مناذج يٓشاط إداز٠ ايعًُٝات: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

لرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعوهحو اخلحومس وال الثحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي ا

هحح 77/17/1271و76و75الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن محو 77/3/7221و71و72-

مو لـشحوط إداجة العؿؾقحوا وعحددهو رحٌعي وجد مـ ايجؿقعي اليفجوجيحي، لؾـظحر ذم إيحو ة كحا

طؾحى رحداد "و "عًحؾؿ أصحؾ شحقؽ ورحـد قحٌض"و "إشعوج اعيفذاج عـ ععوقحد": كامو هل

 "طؾحى عػحقيض"و "خمولصحي"و "طؾى رداد مٌؽر"و "اقًوط مؼدمو قٌؾ مقعد اريفبؼوقفو

 ."عػقيض"و

صححقغي ايرفؼححي إيححو ة الححـامو ايححذكقجة بول قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                    (436)القرار               
 

 : إجاش٠ تطع١ مناذج بشإٔ: املٛضٛع

 آي١ٝ ايتعاٌَ َع َدٜين ايتكطٝط املتأخسٜٔ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس وال الثحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةح

هحح 77/17/1271و76و75الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن محو 77/3/7221و71و72-

آلقححف اليفعومححؾ مححع مححديـل وجد مححـ ايجؿقعححي اليفجوجيححي، لؾـظححر ذم إيححو ة عًححعي كححامو بشححلن 

إشحعوج  "، و"(لؾؿحرة األوىل)إشحعوج عؿقحؾ ميفحل ر ": اليفؼًقط اييفل ريـ عحـ الًحداد، وهحل

إكحذاج  "، و"إكحذاج هنحودل لعؿقحؾ ميفحل ر ذم عؼًحقط العؼحوج"، و"(لؾؿرة ال وكقحي)عؿقؾ ميفل ر 

ًححقط إكححذاج هنححودل لعؿقححؾ ميفححل ر ذم عؼ "، و"بصححػي هنودقححي لعؿقححؾ ميفححل ر ذم عؼًححقط العؼححوج

إ طحوج عؿقحؾ "، و"إكحذاج بصحػي هنودقحي لعؿقحؾ ميفحل ر ذم عػًحقط الًحقوجا "، و"الًقوجاا

ميفل ر بؿطولٌيفف أموم يفوا اال يفصوص الـظومقي وإدجاو ارحؿف ذم قحقادؿ العؿحالء ايبظحقج 

 ."ععفد عىل مشرت ميفل ر"، و"إشعوج يطولٌي كػقؾ غوجم بولًداد"، و"اليفعومؾ معفؿ

إيححو ة الححـامو ايححذكقجة بولصححقغي ايرفؼححي  قررررت اهلوئررةايـوقشححي وبعححد الدجارححي والـظححر و

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                    (437) القرار              
 

 إجاش٠ مثا١ْٝ مناذج بشإٔ حتٌٜٛ ايساتب : املٛضٛع

 َٚا ٜتضٌ ب٘ يف َعاَالت ايتكطٝط
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :يـ، أمو بعدبنحًون إىل يقم الد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس وال الثحني، 

-هح77/17/1271و76و75الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 77/3/7221و71و72

حتقيحؾ الراعحى ومحو ييفصحؾ بحف ذم : ايجؿقعي اليفجوجيي، لؾـظر ذم إيو ة ثاكقي كحامو بشحلنمـ 

عػحقيض وإقحراج ومقافؼحي "، و"عػحقيض وإقحراج ومقافؼحي مشحرت": وهل ،معومالا اليفؼًقط

إلغوء حتقيحؾ جاعحى "، و"طؾى إلغوء حتقيؾ جاعى"، و"طؾى كؼؾ حًوا اليفعوقد"، و"كػقؾ

إبحالغ يفحي العؿحؾ "، و"غ يفي العؿحؾ بـؼحؾ حًحوا العؼحدإبال"، و"حلًوا طرا الرشكي

 ."مطولٌي يفي العؿؾ بيفبقيؾ جاعى مق ػفو"، و"بنمتوم اليفعوقد مع مق ػفو

إيححو ة الححـامو ايححذكقجة بولصححقغي ايرفؼححي  قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 ىل آلف وصبٌف أمجعنيوصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وع

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                       (438)القرار                 
 

 إجاش٠ أزبع١ مناذج َتٓٛع١ ختط ْشاط ايتخضٌٝ: املٛضٛع

 – 598منٛذج إثبات ضداد َد١ْٜٝٛ بٝع بايتكطٝط ًَػ٢ بايكساز  
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

ي فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو اخلحومس وال الثحني، الًحـ

-هحححح 77/17/1271و76و75ال وكقححي، الحححدوجة ال وكقححي، أيحححوم ال الثححوء واألجبعحححوء واخلؿححقس 

م، ذم مديـححي الريححوض، مٌـححك اضداجة العومححي، قوعححي اييفاعححوا اهلقئححي 77/3/7221و71و72

الرشعقي، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد مـ ايجؿقعي اليفجوجيحي، 

، "إثٌوا رداد مديقكقي بقحع بوليفؼًحقط": و ة أجبعي كامو ختص كشوط اليفبصقؾ، وهللؾـظر ذم إي

 ."عغقري كػقؾ "، و"شفودة إثٌوا مديقكقي"، و"طؾى شفودة إثٌوا مديقكقي"و

إيححو ة الححـامو ايححذكقجة بولصححقغي ايرفؼححي  قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعنيوصىل 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                    (439)القرار               
 

 اإليصاّ باضتخداّ منٛذج طًب َعا١ٜٓ  عدّ: املٛضٛع

 (333)ٚحجص اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس وال الثحني، 

هحح 77/17/1271و76و75ًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس ال

م، بعححد اطالعفححو عححىل مححذكرة العححرض ايعححدة مححـ أموكيففححو بشححلن 77/3/7221و71و72-

االريفػًوج القاجد مـ ايجؿقعي اليفجوجيي بشلن طؾٌفو الـظر ذم عدم اضلزام بوريف دام كؿقمو 

 (.333)  بولؼراج مي الرقؿ طؾى معويـي وحجز ايجو

أكحف ال يؾحزم ارحيف دام كؿحقمو طؾحى معويـحي  قررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

وحجز، مو دامً الًقوجة قد ععقـً ذم العؼد بذكر جقؿ هقؽؾفحو، والعؿقحؾ قحد عًحؾؿ بطوقيففحو 

 .لعؼداجلؿركقي، وي ًٌ لؾؿشرتي  قوج ا يفالا الصػي إما يوءا عىل غري مو مكر ذم ا

 وعؾقف فيفبذا ايودة جابعو مـ عؼد بقع بوليفؼًقط

اقحر الطحرا : جابعوً : )هح وكصفو32/17/1219واليفوجيخ  332ايجو  بولؼراج مي الرقؿ  

 (.ال وي بلكف عويـ ايٌقع ايعويـي الـوفقي لؾجفولي والغرج وقٌؾف بوحلولي اليفل هق عؾقفو

 ٌف أمجعنيوصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصب

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ27/12/1421: التاريخ                                                     (440)القرار              
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ تعإٚ : املٛضٛع

 طٝازاتبني ايشسن١ ٚٚنالء اي
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اخلحومس وال الثحني، 

هحح 77/17/1271و76و75خلؿحقس الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء وا

م، بعححد اطالعفححو عححىل مححذكرة العححرض ايعححدة مححـ أموكيففححو بشححلن 77/3/7221و71و72-

اعػوققحي ععحوون بحني الرشحكي ووكحالء : اخلطوا القاجد مـ ايجؿقعي اليفجوجيي لؾـظحر ذم إيحو ة

 .الًقوجاا

ولصحقغي ايرفؼحي إيحو ة االعػوققحي ايحذكقجة ب قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظحر وايـوقشحي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                  (441)القرار              
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ شساء ضٝازات ًَٚخكاتٗا: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

ًحودس وال الثحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال

-هحح 32/17/1271و79و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو يشلن محو وجد  ،م75/3/7221و72و77

مـ ايجؿقعي اليفجوجيي لؾـظر ذم إيو ة اعػوققي رقوجاا ومؾبؼوهتو، وهل اعػوققي عحـظؿ ععومحؾ 

 .رشكي مع مقجدي الًقوجاا وييفؿ الرشاء بؿقيى ايؾبؼوا ايرفؼي هبذه االعػوققيال

إيحو ة االعػوققحي ايحذكقجة ومؾبؼوهتحو وهحل  قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

أمحر  -2إجيوا مـ الٌحودع،  -3قٌقل ماء رقوجاا،  -7طؾى عرض بلرعوج رقوجاا،  -1)

 .ؼراج، ايققعي مـ اهلقئيبولصقغي ايرفؼي بول( عًؾقؿ

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

  .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: يخالتار                                                  (442)القرار              
 

 إجاش٠ منٛذجني بشإٔ تطًِ ايطٝاز٠ املباع١: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني

-هحح 32/17/1271و79و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 75/3/7221و72و77

كؿحقمو : مـ ايجؿقعي اليفجوجيي، لؾـظحر ذم إيو ة كؿقميني بشلن عًؾؿ الًقوجة ايٌوعي، ومهحو

 ."إ راو رقوجة"وكؿقمو "،"ؾؿ الًقوجة وعػقيض بـؼؾفو، وإفودة مـ الـوقؾإقراج عؿقؾ بيفً"

إيو ة الـؿقميني ايذكقجيـ بولصقغي ايرفؼحي  قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 يـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،  عبـــداهلل بـــن عق :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                  (443)القرار              

 إجاش٠ منٛذج عسض ضعس ٚإفاد٠ بشإٔ ايطعٞ، : املٛضٛع

 ٚمنٛذج حمضس بٝع باملصاد ايعًين

 

د هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿ

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني، 

-هحح 32/17/1271و79و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 75/3/7221و72و77

مـ ايجؿقعي اليفجوجيي، لؾـظر ذم إيو ة كؿقمو عرض رحعر وإفحودة بشحلن الًحعل، وكؿحقمو 

 .حمي بقع بويزاد العؾـل

لصقغي ايرفؼحي إيو ة الـؿقميني ايذكقجيـ بو قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                    (444)القرار               
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً عكدٟ بٝع قطع١ أزض بايتكطٝط : املٛضٛع

 ، ٚع٢ً منٛذج إقساز بسٖٔ أزض ًَخل بهٌ َُٓٗا(َشرتى فسدٟ)

 عكد بٝع قطع١ أزض بايتكطٝط فسدٟ، ٚ عكد بٝع قطع١ أزض بايتكطٝط َشرتى،  

  580ًَػٝإ بايكساز 
 

والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  احلؿد هلل وحده،

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني، 

-هحح 32/17/1271و79و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 75/3/7221و72و77

مـ ايجؿقعحي اليفجوجيحي، لؾـظحر ذم إيحو ة ععحديالا عحىل عؼحدي بقحع قطعحي أجض بوليفؼًحقط 

 .، وعىل كؿقمو إقراج برهـ أجض مؾبؼ بؽؾ مـفا(مشرتك -فردي)

يفعحديالا عحىل العؼحديـ ايحذكقجيـ إيحو ة ال قررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

  .وعىل كؿقمو إقراج برهـ أجض ايؾبؼ بؽؾ مـفا بولصقغي ايرفؼي بولؼراج، ايققعحي محـ اهلقئحي

، 727، 62)وهذا الؼراج معدل لصحقغي عؼحد بقحع قطعحي أجض بوليفؼًحقط ايجحو ة بحولؼراجاا 

 (.789)ومعدل لصقغي إقراج برهـ أجض ايجو ة بولؼراج (. 789، 769

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                     (445)القرار             
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً عكدٟ بٝع عكاز َبين بايتكطٝط : املٛضٛع

 ٚإجاش٠ منٛذج إقساز بسٖٔ عكاز ًَخل بهٌ َُٓٗا( َشرتى فسدٟ)

 عكد بٝع عكاز َبين بايتكطٝط فسدٟ، ٚعكد بٝع عكاز َبين بايتكطٝط َشرتى،  

  580ًَػٝإ بايكساز 
 

وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني، 

-هحح 32/17/1271و79و77الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

ض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العر75/3/7221و72و77

محـ ايجؿقعححي اليفجوجيحي، لؾـظححر ذم إيحو ة ععححديالا عحىل عؼححدي بقحع عؼححوج مٌـحل بوليفؼًححقط 

 .، والـظر ذم إيو ة كؿقمو إقراج برهـ عؼوج مؾبؼ بؽؾ مـفا(مشرتك -فردي)

ـ إيحو ة اليفعحديالا عحىل العؼحديـ ايحذكقجي قررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

. وعىل كؿقمو إقراج برهـ عؼوج ايؾبؼ بؽؾ مـفا بولصقغي ايرفؼي بحولؼراج، ايققعحي محـ اهلقئحي

 (. 772و63)وهذا الؼراج معدل لصقغي عؼد بقع عؼوج مٌـل بوليفؼًقط ايجو ة بولؼراجيـ 

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي، عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل   :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                  (446)القرار             
 

 .إجاش٠ آي١ٝ يبٝع األضِٗ باألجٌ: املٛضٛع

 ، «إبداء زغب١ يف شساء أضِٗ باألجٌ»منٛذج 

  660ًَػٝإ بايكساز ذٟ ايسقِ « ألجٌعكد بٝع أضِٗ با»ٚ

 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني، 

-هحح32/17/1271و79و77ي، أيوم اخلؿحقس والًحًٌ واألححدالًـي ال وكقي، الدوجة ال وكق

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعحدة محـ أموكحي اهلقئحي، بشحلن 75/3/7221و72و77

اخلطوا القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة كامو لؾيفعومؾ بٌقحع 

، "عؼحد بقحع أرحفؿ بوأليحؾ"، و"أليؾإبداء جغٌي ذم ماء أرفؿ بو": األرفؿ بوأليؾ، وهل

واليفححححوجيخ ( 217)، وبعححححد اطالعفحححو عححححىل الؼححححراج مي الححححرقؿ "طؾحححى رححححداد مٌؽححححر"و

 .هح، بشلن إيو ة بقع أرفؿ الرشكوا ايًومهي بوأليؾ71/7/1271

إيحو ة كؿحقمو إبحداء جغٌحي ذم ماء أرحفؿ  قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظحر وايـوقشحي 

وأليحؾ، وكؿحقمو طؾحى رحداد مٌؽحر، بولصحقغي ايرفؼحي بحولؼراج، بوأليؾ، وعؼد بقحع أرحفؿ ب

 .ايققعي مـ اهلقئي

 : وكصفو( 217)عىل أن عراعك ذم ملؽ الضقابط القاجدة ذم الؼراج مي الرقؿ 
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أن عؽححقن األرححفؿ  ححو عـطٌححؼ عؾقححف الضححقابط الرشححعقي الصححودجة مححـ اهلقئححي ذم شححلن  -1"

 .اليفعومؾ بوألرفؿ

 .كي لؾرشكي قٌؾ بقعفو عىل العؿقؾأن عؽقن األرفؿ  ؾق -7

أال يؽقن ايشرتي بوأليؾ مـ مكي الرايبل هحق الحذي بحوع األرحفؿ عحىل الرشحكي:  -3

 .لئال يؽقن ملؽ مـ بقع العقـي

أال مت ؾ األرفؿ حمؾ الٌقع اآليؾ مقيقداا ال جيق  فقفو اليفليقؾ، أو يؽقن ملؽ هق  -2

أو عؿالا أو ديقكًو، فال جيحق  مح اًل الٌقحع اآليحؾ ايؼصقد ذم كشوطفو: كلن مت ؾ مهًٌو أو فضي 

ألرفؿ مكوا حتً اليفلرقس وال ألرفؿ مكوا رصافي  ولصي: ألن عليقؾ ال ؿـ ذم م ؾ 

 .هح-أ "ملؽ يػيض إىل الربو

 .وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

 ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي، عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن   :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 

 



 660 

 

 هـ30/12/1421: التاريخ                                                     (447) القرار             
 

 إجاش٠ مناذج املتاجس٠ بايبالتني: املٛضٛع

  –أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتضٌ مبٛضٛع٘  699قساز  

  بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ يف 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحودسالرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن

-هحح32/17/1271و79و77والًحًٌ واألححداخلؿحقس ال وكقي، أيوم  الدوجةالًـي ال وكقي، 

قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي،  العومحي،م، ذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة 75/3/7221و72و77

اخلطوا القاجد مـ جمؿقعي االريف اج  بشلنبعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو 

عني، ومحو عحاله محـ  طوبحوا والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة ريفي كامو لؾؿيفويرة ذم الٌال

 .بشلن اليفعديالا ايد ؾي عىل عؾؽ الـامو حًى عقيقفوا اهلقئي ذم عدد مـ اييفاعوهتو

وجيري اليفعومؾ هبذه الـامو عىل أروس أن اليفعوقد ييفؿ بوهلوعػ، ثؿ عليت الـامو بيفلكقحد محو 

 .عؿ عـ طريؼ اهلوعػ

ن الٌححالعني، وذم غحريه محـ ايعححودن وعرغى اجلفحي ايعـقحي أن يعؿحؾ هبحذه الحـامو ذم معحد

 .والًؾع

 :مو يليت اهلوئة قررت ، وععديؾ مو يؾزم ععديؾفوايـوقشيالدجاري والـظر  وبعد

 .أكف ال موكع مـ إيراء العؼد بوهلوعػ ثؿ علكقده كيفوبقوً  :أوال  
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رشحكي أن إيو ة الحـامو ايحذكقجة بولصحقغي ايرفؼحي بحولؼراج، ايققعحي محـ اهلقححئي، ولؾ :ثاىوا  

ععؿؾ هبو ذم الٌالعني وفقا عـطٌؼ عؾقحف هحذه الحـامو محـ الًحؾع األ حرى، وأمحو محو حييفحوو إىل 

 .ععديؾ فقعرض عىل اهلقئي لؾـظر فقف

 :يراعك ذم هذا اليفعومؾ مو يليت :ثالثا  

 .أن يؽقن ماء الًؾعي مـ ايقجد بصػيفف مولؽًو لؾيفةا أصولًي أو كقوبيً  -1

لرايبل لؾًؾعي بـػًفو أو بؿـ عػقوف، وحيصؾ الؼٌض بيفًحؾؿ أن ييفؿ قٌض مكي ا -7

 .القثودؼ اليفل عيعنين الًؾعي بلجقومفو، أو ذم مؽوهنو

 .أال يؽقن ايشرتي الذي عٌقع الرشكي عؾقف الًؾعي ممياًل هق الذي بوعفو عىل الرشكي -3

 .أال عؽقن هـوك مقاطلة عىل اليفؿقيؾ بولػوددة الربقيي -2

ايبودثوا اهلوعػقحي اليفحل عحؿ هبحو اليفعوقحد، ليفؽحقن إثٌوعحًو يريحع لحف عـحد أن ييفؿ عًجقؾ  -5

 .احلويي ولألغراض الرقوبقي

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ30/12/1421: التاريخ                                                    (448)القرار               

 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً منٛج خطاب : املٛضٛع

 اعتُاد َشسٚط غري قابٌ يًٓكض
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :م الديـ، أمو بعدبنحًون إىل يق

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو الًحودس وال الثحني، 

-هحح 32/17/1271و79و78الًـي ال وكقي، الدوجة ال وكقي، أيوم اخلؿقس والًًٌ واألححد 

م، بعححد اطالعفححو عححىل مححو وجد مححـ جمؿقعححي االرححيف اج والعالقححوا 75/3/7221و72و77

لؾـظر ذم إيو ة ععديالا عحىل كؿحقمو  طحوا اعحيفاد مرشحوط غحري قوبحؾ لؾحـؼض،  الدولقي:

هححح، وعشححؿؾ هححذه 79/5/1272واليفححوجيخ ( 327)ايجححو  بؼححراج اهلقئححي الرشححعقي مي الححرقؿ 

 .اليفعديالا

اليفزام بولًداد غري ": إىل " طوا اعيفاد مشقجط غري قوبؾ لؾـؼض": عغري العـقان مـ -1

 ."قوبؾ لؾـؼض

حقح ا وجدا ذم  " طحوا االعحيفاد": مؽون عٌوجة "االليفزام بولًداد": ل عٌوجةاريفعا -7

 .اخلطوا

 ."مـ شٌوك  زيـي بـؽ اضصداج":  ذا عٌوجة -3
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إيحو ة اليفعحديالا ايطؾقبحي عحىل الـؿحقمو  قرررت اهلوئرةوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي،  

 يعد هذا الؼحراج مؾغقحو لؾؼحراج الًحوبؼ، ايذكقج بولصقغي ايرفؼي بولؼراج، ايققعي مـ اهلقئي، وال

 .فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 وصىل اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    : املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                    (450) القرار             
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (253)طًب اشرتاى يف ايبطاقات االئتُا١ْٝ اجملاش بايكساز 
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًوبححعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن

- هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد م، بعد اطالعفو عىل 19/2/7221و18و17

عي ايةفقحي، لؾـظر ذم إيحو ة بعض اليفعديحالا عىل الـؿقمو ايجححو  بحولؼراج مي مـ ايجؿق

( الٌالعـقحقم)هح: بغرض اريف دامف ذم إصداج بطوقحي 77/1/1218واليفوجيخ ( 753)الرقحؿ 

 :اليفعديالا ايطؾقبي هلو االديفاكقي،

 .  (بطوقي: )بدال مـ ايػرد( بطوقوا)ععديؾ عـقان الرشوط لقؽقن بوجلؿع ( أ

 .  مع اضبؼوء عىل أصؾ الٌـديـ( 6، 3)حذا عػصقؾ الررقم ذم الٌـديـ ( ا

، محع ععحديؾ أجقحوم (أ/2)ذم الٌـحد ( يقمحوً : )....ليفؽقن( يقموً  52 -72)ععديؾ ايفؾي ( و

 (.  9)اهلقاعػ ذم الٌـد 

 .  كؼؾ فؼرة مالحظوا هومي مـ هنويي الرشوط واألحؽوم إىل هنويي الـؿقمو كؽؾ( د

ععححديؾ العـححقان مححـ طؾححى اشححرتاك ذم بطوقححي الرايبححل إىل طؾححى اشححرتاك ذم بطوقححي ( هححح

 .  الرايبل االديفاكقي



 665 

 .  حذا أكقاع الٌطوقوا مـ مؼدمي طؾى االشرتاك( و

 .  مـ طؾى االشرتاك( 3)إىل الٌـد ( عوجيخ االليفبوق بولعؿؾ: )إووفي عٌوجة(  

 .  رؿل دا ؾ الرشكيإووفي قًؿ مـ الـؿقمو ايطٌقع لالريف دام الر( ا

إيو ة اليفعديالا ايذكقجة ذم مؼدمحي الؼحراج: قررت اهلوئة وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

االديفاكقي، وال يعد هذا اليفعديؾ مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ ( الٌالعـققم)الريف دامفو ذم إصداج بطوقي 

 .فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 .  قـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعنياهلل ورؾؿ عىل كٌ وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                       (451) القرار             

 

 تعدٌٜ ٚإجاش٠ مثا١ْٝ مناذج َتعًك١ بٓعاّ ايتاج:  عاملٛضٛ

" أَس َطتدِٜ"، ٚ "طًب اشرتاى يف ارتد١َ االيهرت١ْٝٚ"، ٚ منٛذج "شٝهات/ إٜداع ْكد"منٛذج  

  590، 481، 732ًَػا٠ بايكسازات ذات األزقاّ 

 

فؿ والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌع والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشحكياهلقئي الرشعقي  فنن

-هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعحوء واخلؿحقس ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

يففو بشلن محو وجد مذكرة العرض ايعدة مـ أموك م، بعد اطالعفو عىل19/2/7221و18و17

مـ ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم ععديؾ وإيو ة ثاكقحي كحامو ميفعؾؼحي بـظحوم اليفحوو وهحل عحىل 

 :الـبق اآليت

: هح، وهل17/7/1272واليفوجيخ( 329)ععديؾ ثالثي كامو جمو ة بولؼراج مي الرقؿ  -1

ي طؾحى رصا حقالح"، و"حتقيؾ مـ حًحوا إىل حًحوا"، و"شقؽوا/ إيداع كؼد"كؿقمو 

 ."واجدة

: هحح، وهححق78/9/1272واليفححوجيخ ( 362)ععحديؾ كؿحقمو جمححو  بحولؼراج مي الحرقؿ  -7

 ."حقالي/طؾى إصداج شقؽ"كؿقمو 

: هححح، وهححق8/1/1271واليفححوجيخ ( 383)ععححديؾ كؿححقمو جمححو  بححولؼراج مي الححرقؿ  -3

 ."أمر رصا/أمر دفع"كؿقمو 
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: هححح، وهححق8/1/1271واليفححوجيخ ( 382)ععححديؾ كؿححقمو جمححو  بححولؼراج مي الححرقؿ  -2

 ."ماء عؿالا، شقؽوا/بقع"كؿقمو 

: هحح، وهححق11/1/1219واليفححوجيخ ( 798)ععحديؾ كؿحقمو جمححو  بحولؼراج مي الحرقؿ  -5

 ."طؾى اشرتاك ذم اخلدمي االلؽرتوكقي"كؿقمو 

 ."أمر مًيفديؿ"كؿقمو : إيو ة كؿقمو يديد هق -6

 :يليت موقررت اهلوئة وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

، بولصقغي ايرفؼي (5-1)إيو ة اليفعديالا ايطؾقبي عىل الـامو ايذكقجة ذم الػؼراا : ال  أو

وال يعد هذا اليفعديؾ مؾغقحًو لؾؼحراجاا الًحوبؼي فؾؾجفحي ايعـقحي  ،هبذا الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .العؿؾ بلي مـفو

 . الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي بولصقغي ايرفؼي هبذا( 6)إيو ة الـؿقمو ايذكقج ذم الػؼرة : ثاىوا  

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                      ( 452) القرار             
 

 ، "طًب دفرت شٝهات"إجاش٠ منٛذجٞ : املٛضٛع

 "إقساز بتطًِ دفرت شٝهات"ٚ

  612ًَػ٢ بايكساز " إقساز بتطًِ فرت شٝهات"منٛذج  
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموإىل يقم الديـ، بنحًون 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشحكياهلقئي الرشعقي  فنن

- هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

محو وجد  مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلنبعد اطالعفو عىل  ،م19/2/7221و18و17

إقراج بيفًحؾؿ فحرت "و "طؾى دفرت شقؽوا": مـ ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم إيو ة كؿقميل

 .لؾعؿؾ هبا ذم كظوم اليفوو "شقؽوا

إيو ة الـؿقميني ايذكقجيـ بولصقغي ايرفؼحي قررت اهلوئة وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 . هبذا الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .  ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعنياهلل  وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                       (453) القرار             

 

 ، "نشف تطًِٝ َطتٓدات"تعدٌٜ منٛذجٞ :  املٛضٛع

 "حافع١ إزضاٍ َطتٓدات اعتُاد ٚازد"ٚ

 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعو الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفح لرشحكياهلقئي الرشعقي  فنن

- هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد م، بعد اطالعفو عىل 19/2/7221و18و17

مي ايجو  بحولؼراج  "كشػ عًؾقؿ مًيفـداا "مـ ايجؿقعي ايةفقي لؾـظر ذم ععديؾ كؿقمو 

حوفظححي إجرححول مًححيفـداا اعححيفاد "هححح، وكؿححقمو 79/17/1272واليفححوجيخ ( 377)الححرقؿ 

 .هح79/1/1271واليفوجيخ ( 392)ايجو  بولؼراج مي الرقؿ  "واجد

اليفعديالا  يود حؼؾ ذم يدول كشػ عًحؾقؿ ايًحيفـداا عٌحني فقحف بقلقصحي  هذه وعشؿؾ

احلؼحؾ ال حوي محـ  ذم "الٌبري"حؼؾ آ ر لؾؿالحظوا، و يودة كؾؿي  و يودةالشبـ الربي، 

 .الؽشػملؽ 

إيو ة اليفعديالا عىل الـؿقميني ايحذكقجيـ قررت اهلوئة وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 . بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل  

 اهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد       عبداهلل بن عقيل، عبـد  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                       (454) القرار             
 

 عدّ تٛحٝد مناذج حتٌٜٛ ايساتب : املٛضٛع

 ٚشٗادات ايتعسٜف املكد١َ َٔ ايعُالء
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن 

- هحح75/1/1277و72و73 ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

اخلطححوا الححقاجد مححـ كودححى ايححدير العححوم م، بعححد اطالعفححو عححىل 19/2/7221و18و17

لؾؿجؿقعححي اليفجوجيححي، بشححلن طؾٌححف الـظححر ذم عححدم عقحقححد كححامو حتقيححؾ الراعححى وشححفوداا 

 . اليفعريػ ايؼدمي مـ العؿالء: ألن لؽؾ يفي عؿؾ كامو  وصي هبو عًيف دم ذم هذا الشلن

أكف ال موكع مـ اريف دام كامو حتقيؾ الراعحى  قررت اهلوئةي والـظر وايـوقشي وبعد الدجار

 .وشفوداا اليفعريػ ايؼدمي مـ العؿالء بولصقغ ايًيف دمي ذم يفوا عؿؾفؿ

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

ن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد     عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـ     :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                      (455) القرار         
 

 حرف بٓد ايكإْٛ َٔ اتفاق١ٝ : املٛضٛع

 (433)خدَات اضتشاز١ٜ اجملاش٠ بايكساز
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن 

- هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

 طوا كودى ايدير العحوم يجؿقعحي االرحيف اج م، بعد اطالعفو عىل 19/2/7221و18و17

اييفعؾحؼ بولؼحوكقن ذم اعػوققحي ( اخلامس عشر)والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة حذا الٌـد 

 .هح75/11/1271واليفوجيخ ( 233) دموا اريفشوجيحي ايجو ة بولؼراج مي الرقحؿ 

أكحف ال محوكع محـ ححذا الٌـحد ايحذكقج، محع ررت اهلوئرة قروبعد الدجاري والـظر وايـوقشحي 

ععديؾ أجقوم بـقد االعػوققي بـوًء عىل ملؽ، وال يعد ملؽ مؾغقًو لؾؼراج الًحوبؼ، فؾؾجفحي ايعـقحي 

        .العؿؾ بلي مـفا

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل 

 

 لزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد       عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل ا  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                       (456) القرار             
 

 حهِ تجبٝت ْطب١ ايسبح : املٛضٛع

 يف اعتُاد املشازن١ َتعدد ايشخٓات
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشحكياهلقئي الرشعقي  فنن

-هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

مححذكرة العححرض ايعححدة مححـ أموكيففححو بشححلن م، بعححد اطالعفححو عححىل 19/2/7221و18و17

االريفػًوج القاجد مـ ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم حؽؿ ع ٌقً كًٌي الرب  ذم اعيفاد ايشوجكي 

 .ميفعدد الشبـوا

 حوي محـ وهذا االريفػًوج وجد بـوء عىل إحدى مالحظحوا الرقوبحي الرشحعقي عحـ فحرتة الربحع ال

م، حقٌ لقحظ كًٌي جب  عىل إحدى الدفعوا ذم اعحيفاد مشحوجكي ميفعحدد الشحبـوا 7222العوم 

وكون جد الػرع أكف عؿ أ ذ كًٌي الحرب  عحىل الشحبـي األوىل، وعحؿ ارحيف دام الـًحٌي كػًحفو ذم بؼقحي 

 .الشبـوا دون الريقع أل ذ كًٌي جب  مرة أ رى، حقٌ إن كًٌي الرب  هلذا العؿقؾ ثوبيفي

أكف ال محوكع محـ ع ٌقحً كًحٌي جبح  الرشحكي ذم قررت اهلوئة بعد الدجاري والـظر وايـوقشي و

 .حصيففو اليفل عٌقعفو عىل عؿقؾفو مـ الٌضوعي حمؾ اعيفاد ايشوجكي ميفعدد الشبـوا

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 زايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد       عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل ال  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ25/1/1422: التاريخ                                                       (457) القرار             

 

 "منٛذج ٚناي١"إجاش٠ :  املٛضٛع

 

عده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ والًالم عىل مـ ال كٌل ب والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :بعد أموبنحًون إىل يقم الديـ، 

وال الثحني،  الًحوبعالرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن 

- هحح75/1/1277و72و73ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس  ال وكقي، أيوم الدوجة، ال ول يالًـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد عىل  بعد اطالعفو ،م19/2/7221و18و17

، يقكؾ فقف العؿقؾ "كؿقمو وكولي"مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة 

اعػوققي عؼديؿ  دموا اييفويرة بوألرفؿ "غريه لؾؼقوم مؼومف ذم اليفعومؾ مع الرشكي فقا ييفعؾؼ بح

واليفحوجيخ ( 359)الرشكي، وايجحو ة بحولؼراج مي الحرقؿ ايربمي بقـف وبني  "وحػظ ايقيقداا

 .هح79/8/1272

إيو ة الـؿقمو ايذكقج بولصحقغي ايرفؼحي هبحذا قررت اهلوئة وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 .الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

 بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد        عبداهلل  :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ9/2/1422: التاريخ                                                     (458)القرار              
 

 ....اتفاق١ٝ متٌٜٛ بٝع أزاض يف: املٛضٛع
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  احلؿد هلل وحده، والصالة

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال حومـ وال الثحني، 

-هححح9/7/1277و8و7الًححـي ال ول ححي، الححدوجة ال وكقححي، أيححوم ال الثححوء واألجبعححوء واخلؿححقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن محو وجد محـ 3/5/7221و7و1

 ........ايجؿقعي اليفجوجيي: لؾـظر ذم إيو ة اعػوققي متقيؾ بقع أجاض ذم

 :وهذا اليفعومؾ يؼقم عىل اخلطقاا اآلعقي

يٌدي عؿقؾ مكي الرايبل جغٌيفف ذم ماء قطعي أجض معقـي مـ اي طط الذي متؾؽف ( 1

لعدة  "ىموذج حجز قطعة أرض"فيفؼقم مكي الرايبل بنجرول ،....ايرشفي عىل( أ)الرشكي 

 .أيوم جي ا عيفؿؽـ مـ دجاري طؾى الراغى ذم الرشاء

عـد ايقافؼي عىل طؾى العؿقؾ الراغى ذم الرشاء عؼقم مكي الرايبل برشاء األجض ( 7

 ."لشط للمشرتيعؼد رشاء قطعة أرض مع خوار ا"اليفل رٌؼ حجزهو، وييفؿ ملؽ بؿقيى 

وألن األجض عؼع وؿـ جمؿع رؽـل يشيفؿؾ عىل مرافحؼ عومحي ومقاصحػوا عنحي عحىل 

مـ حقٌ رحداد ( مكي الرايبل)اجلؿقع فؼد اشيفؿؾ العؼد عىل بـقد حتدد وايٌوا ايشرتي 

جرقم اخلدموا العومي، ومقاصػوا الٌـوء عىل األجض وكبق ملؽ، كحا حيحدد العؼحد حؼحقق 

 .(أ)كي ايشرتي دموه الرش
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عؼد "بعد متؾؽ الرايبل لألجض يؼقم بٌقعفو عىل العؿقؾ الراغى ذم الرشاء بؿقيى ( 3

واليفحححوجيخ ( 222)، ايجحححو  محححـ اهلقئحححي بحححولؼراج مي الحححرقؿ "بورررع قطعرررة أرض بالتؼسرررو 

ييفضؿـ عددًا مـ ايقاد اليفل  يحدا عحىل العؼحد  "ملحق"هح، ويرفؼ بولعؼد 32/17/1271

 .ايجو 

 :مو يليتقررت اهلوئة  الـظر وايـوقشيوبعد الدجاري و

 عؼرد رشاء قطعرة أرض مرع خورار الشرط"، و"ىمروذج حجرز قطعرة أرض"إيو ة : أوال  

 .، بولصقغي ايرفؼي بولؼراج ايققعحي مـ اهلقئي"ملحق عؼد بوع قطعة أرض"، و"للمشرتي

ًؾعي محدة لؾرشكي أن عشرتي األجض مع مط اخلقوج هلو، وأن عشرتط أن عروفو لؾ: ثاىوا  

 .اخلقوج ال يًؼط  قوجهو

 .عىل الرشكي أال عٌقع األجض عىل عؿقؾفو إال بعد متؾؽفو متؾؽًو عوموً :ثالثا  

   اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

 عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد         :املٛقعٕٛ

 .ي، عبدالرمحن األطر املبارك
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 هـ23/2/1422: التاريخ                                                  (459)القرار               
 

 حهِ تطبٝل ْعاّ املشازن١ ع٢ً عًُٝات ايتخضٌٝ قبٌ : املٛضٛع

 حهِ حتٌٜٛ اعتُاد اطالع إىل َشازن١ قبٌ شخٔ ايبضاع١ايشخٔ، ٚ
 

الصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، و

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع وال الثحني، 

-هحح73/7/1277و77و71الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 17/5/7221و16و15

 .كظوم ايشوجكي وايراببي عىل أوجاق اليفبصقؾ عطٌقؼ حؽؿمـ ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم 

هيدا مـ مشحوجكيفف لؾرشحكي إىل : )لن عؿقؾ الرشكيباجلفي ايعـقي  ةفودبعد اطالعفو عىل إو

ـحو الٌضحوعي عـف ققؿحي الٌضحوعي ويًحيفػقد محـ فحرتة عليقحؾ الحدفع، وبٌقع بدالأن عدفع الرشكي 

 :يو يليت شقئوً لطرا ثولٌ ال يًيفػقد 

أو  اليفجححوجيذم حويححي لؾٌضححوعي الرححيفؿراج كشححوطف ( الرشححيؽ)يؽححقن العؿقححؾ  قححد -1

 .الصـوعل

كحف حقحٌ إ الرايبحل،فولعؿقحؾ ال حييفحوو يشحوجكي  الّ كون الٌقع لؾطرا ال ولحٌ ححو إن -7

 .يؿؽـف الٌقع مٌومة دون عد ؾ مكي الرايبل

لؾطحرا ال ولحٌ الحذي  اديفاكقحيكون الٌقع آياًل فرشكي الرايبل حتيفوو إىل دجارحي  وإن -3

 .االريفبؼوق عوجيخريفٌقع لف: يعرفي مدى كػوءعف ليفًديد ققؿي الٌضوعي ذم 
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عليقؾ الحدفع حقحٌ مل يًيفػد مـ ( الرشيؽ)دمد الرشكي أكف ال يصؾ ، كا أن العؿقؾ  وقد

 .هح-أ( اريفػود الطرا ال ولٌ مـ ملؽ

 عطٌقؼ كظوم ايشوجكي وايراببحي عحىل مًحيفـداا اليفبصحقؾ عطؾى اجلفي ايعـقيفنن  ولذلؽ

 .قٌؾ شبـ الٌضوعي

وبعد اطحالع اهلقئحي عحىل محذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن محو وجد محـ ايجؿقعحي 

 .حتقيؾ اعيفاد اطالع إىل مشوجكي قٌؾ شبـ الٌضوعياريفػًوج عـ حؽؿ ايةفقي: لؾـظر ذم 

عىل  طوا اجلفي ايعـقي الذي يػقد بلن عؿقؾ الرشكي قد عؼدم بطؾحى فحيف   فوعاطال وبعد

لدى الرشكي ثؿ اريفجد لحف أن يطؾحى حتقيحؾ االعحيفاد إىل مشحوجكي، وملحؽ قٌحؾ  اطالعاعيفاد 

 .ووجود مًيفـداهتو الٌضوعيشبـ 

، الحذي أيحو  هحح71/2/1271واليفحوجيخ ( 217)هحو مي الحرقؿ عحىل قراج فوعاطال وبعد

لؾرشكي الد قل مع عؿقؾفحو مشحوجكي ذم الٌضحوعي مقوحقع مًحيفـداا اليفبصحقؾ بولضحقابط 

 .ايذكقجة ذم ملؽ الؼراج

هؾ جيق  لحرا الًحؾؿ أن يرشحك ": وبعد اطالعفو عىل الٌبٌ ايعد مـ أموكي اهلقئي بعـقان

قٌؾ عًؾؿ ايٌقع؟، وذم حولي الؼقل بوجلقا  هؾ يؿؽحـ أن يٌقحع معف غريه ذم الًؾؿ بعد العؼد و

 ."كصقٌف عىل العؿقؾ ممياًل؟

وبعد اطالعفو عىل مرشوع الؼراج الذي أعدعف أموكيففحو بـحوًء عحىل عقيقحف اهلقئحي ذم اييفاعفحو 

 .هح75/1/1277و72و73الًوبع وال الثني بيفوجيخ 

احلؽؿ ذم هوعني ايًلليفني ميفعؾؼ بحا يحرى أن  اهلوئة قررتوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي 

 (:الٌودع)وايقجد ( ايشرتي)بني العؿقؾ 

فنن كون مو بني ايحقجد والعؿقحؾ عروحًو ولحقس عؼحدًا، فقجحق  لؾرشحكي أن عشحرتك محع ( أ)

 .العؿقؾ ذم ماء الًؾعي مـ ايقجد، ثؿ جيق  هلو بعد ملؽ أن عٌقع كصقٌفو عىل العؿقؾ آيالً 
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قجد قحد بحوع عحىل العؿقحؾ الًحؾعي فقجحق  لؾرشحكي أن عشحوجك العؿقحؾ ذم وإن كون اي( ا)

الًؾعي ايعقـي، لؽـ ال جيق  هلو أن عٌقع كصقٌفو عؾقف آياًل: ألكف عؽس العقـي، رقاء كون ملؽ 

واليفححوجيخ ( 217)قٌححؾ شححبـ الٌضححوعي أو بعححده، وهححذا ممكححد يححو وجد ذم الؼححراج مي الححرقؿ 

 .هح71/2/1271

 .   ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعنياهلل وصىل        

 

 عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد         :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ23/2/1422: التاريخ                                      (461)القرار             
 

 ش٠ تعدٜالت ع٢ً عكد بٝع أضِٗ باألجٌ إجا: املٛضٛع

 (446)اجملاش بايكساز 

  ِ ًػٝإ بايكساز ذٟ ايسق ٔ املشرتَٟ  َ ٍ  660منٛذج عسض أضعاز، ٚمنٛذج قبٛ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع وال الثحني،  فنن اهلقئي الرشعقي

-هحح73/7/1277و77و71الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن محو وجد 17/5/7221و16و15

قي، إداجة األرفؿ ايبؾقي: لؾـظر ذم إيو ة ععديؾ الٌـحد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدول

واليفحححوجيخ ( 226)الًحححودس محححـ عؼحححد بقحححع أرحححفؿ بوأليحححؾ ايجحححو  بحححولؼراج مي الحححرقؿ 

 ."إشعوج هنودل"، و "إشعوج أويل"هح، وإيو ة كؿقميل 32/17/1271

 :مو يليتقررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

 : مـ العؼد ايذكقج لقؽقن بولـص اآليت السادس إيو ة ععديؾ الٌـد :أوال  

للطررف  يودة الرهـ طٌؼًو لؾؿطؾحقا ذم الٌـحد  ومًحًو فقبحؼ  الطرف الثاينإما مل يًيفطع "

ذم حولححي اك ػححوض الضححاكوا إىل  –أو إىل الؼضححوء  الطرررف الثررايندون الريححقع إىل  – األول

مو  للطرف الثاينويل لإلشعوج الـفودل أن يٌقع مـ األرفؿ حمؾ الرهـ  الل الققم اليف..% .كًٌي

مـ إمجحويل ققؿحي الضحاكوا حمحؾ الحرهـ ويؽحقن ثؿـفحو جهـحًو مؽوهنحو، وال ييفبؿحؾ ..% .يعودل
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الطررف أي مًمولقي عرتعى عىل بقع األرفؿ حمؾ الرهـ بًٌى عحدم ارحيفجوبي  الطرف األول

 .هح-أ"اخلامسلؾعؿؾ با وجد ذم الٌـد  الثاين

 . حولي بقع الرهـ أن عًيف ؿر ثؿـف لصول  مديـفو إما جغى ملؽلرشكي ذماعىل : ثاىوا  

، بولصحقغي ايرفؼحي بحولؼراج ايققعحي "إشعوج هنحودل"، و "إشعوج أويل"إيو ة كؿقميل  :ثالثا  

 .مـ اهلقئي

 .وال يعد هذا الؼراج مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ، فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 .   كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعنياهلل ورؾؿ عىل وصىل             

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ19/3/1422: التاريخ(                                      462)القرار             
 

 ت ع٢ً اتفاق١ٝ إجاش٠ تعدٜال: املٛضٛع

 (441)شساء ضٝازات اجملاش٠ بايكساز 

 588ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

جبعححني، الًححـي فححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةححفقي لالرححيف اج ذم اييفاعفححو األ

م، 11/6/7221و12-هحح19/3/1277و18ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم األححد واالثـحني 

بعد اطالعفو عىل مذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن محو وجد محـ ايجؿقعحي اليفجوجيحي: 

لؾـظر ذم إيو ة ععديالا عىل اعػوققحي ماء الًقوجاا ومؾبؼوهتحو ايجحو ة بحولؼراج مي الرقححؿ 

 .هح32/17/1271واليفوجيخ ( 221)

إيححو ة  اهلوئررة قررررتوبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي، وإيححراء اليفعححديالا الال مححي 

اليفعديالا عىل اعػوققي ماء رقوجاا والـامو ايؾبؼي هبو بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼحراج ايققعحي 

 .قي العؿؾ بلي مـفامـ اهلقئي، وال يعد هذا الؼراج مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ، فؾؾجفي ايعـ

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ19/3/1422: التاريخ                  (                                 463) القرار             
 

 تعدٜالت ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 «ايساجخٞ ١شسٚط ٚأحهاّ إصداز بطاق»

  «االئتُا١ْٝ ايساجخٞ اتشسٚط ٚأحهاّ إصداز بطاق»منٛذج 

 737ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   
 

عحٌعفؿ  احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو األجبعحني، الًحـي ال ول حي، 

م، بعحححد 11/6/7221و12 -هحححح19/3/1277و18الححدوجة ال وكقحححي، أيححوم األححححد واالثـححني 

ايجؿقعححي ايةححفقي مححـ مححو وجد مححـ : مححذكرة العححرض ايعححدة مححـ أموكيففححو بشححلن اطالعفححو عححىل

، ومـفححو طؾححى الـظححر ذم إيححو ة ععححديالا عححىل ٌطوقححوا الرايبححل االديفاكقححيمقوححقعوا عيفعؾححؼ ب

واليفحوجيخ ( 753)لحرقؿ بحولؼراج مي ا ايجحو  "وأحؽحوم إصحداج بطوقحي الرايبحل موط"كؿقمو 

وقححد اشححيفؿؾً عؾححؽ ايححذكرة عححىل مؼدمححي عؾؿقححي خميفةححة عححـ الٌطوقححوا ، هححح77/1/1218

كقي مـ حقحٌ مػفقمفحو، وأكقاعفحو، وأطراففحو، واالليفزامحوا الـوشحئي عـفحو، واليفؽققحػ االديفا

 .الػؼفل هلو، وحة بولؼراجاا الرشعقي الًوبؼي ذم هذا ايقوقع وعصـقػ هلو

أيحو ا فقحف هحح الحذي 2/8/1212واليفحوجيخ ( 37)الؼراج مي الرقؿ  وبعد اطالعفو عىل

وبعحد علمحؾ ": هق أول قحراج صحدج هبحذا الشحلن، وكصحفالرشكي إصداج بطوقي فقزا االديفاكقي، و

اهلقئي هلذه ايعومؾي مل يظفر هلو محـ الـوحقحي الرشحعقي محو يقيحى االعحرتاض عحىل ققحوم الرشحكي 
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برشط أال يرتعى عىل ققومفو بذلؽ أ ذ أو إعطوء أي فودحدة جبقيحي ( فقزا)بنصداج هذه الٌطوقي 

ؿالدفحو أو مكحي فقحزا العويقحي أو مكحي حمرمي بشحؽؾ  حوهر أو مًحيفرت رحقاء عحؿ ملحؽ محع ع

اخلدموا ايولقي العربقحي اليفحل رحيفؼقم بحدوج القرحوطي الػـقحي واحلًحوبقي بحني مكحي الرايبحل 

 .هح-أ"..ايةفقي لالريف اج ومكي فقزا العويقي أو غريهؿ مـ أطراا ايعومؾي

مصحدجهو، )طوقحي وبعد ايـوقشوا اليفل يرا ذم عؽققػ العالقي بحني أطحراا اليفعومحؾ بولٌ

 .هؾ هل حقالي أو وان؟( وحومؾفو، وقوبؾفو

 .وبعد االطالع عىل مو مكره ايعورصون ذم هذه ايًللي، وأبر  الٌبقث اليفل كيفًٌ فقفو

ذم مجؾحي محـ  -بـوء عحىل طؾحى اهلقئحي-وبعد االطالع عىل الٌبقث اليفل أعدهتو أموكي اهلقئي 

 .عمًودؾ الضان واحلقالي  و لف صؾي بويقوق

جيحقع )وبعد االطالع عىل القجقي ايعدة محـ أموكحي اهلقئحي فحقا مكحره الؼحوكقكققن ذم مًحللي 

 (.اليفوير عىل حومؾ الٌطوقي

وبعد الريقع إىل كصقص االعػوققوا ايربمي بحني مصحدج الٌطوقحي، وقوبؾفحو، وبحني مصحدج 

 .الٌطوقي وايـظؿي الراعقي لؾٌطوقي، وبقـفو وبني العؿقؾ

ىل اجلفححي ايعـقححي اي يفصححي هبححذا الـشححوط، واالرححيفاع إىل إيوبوهتححو عححـ وبعححد الريححقع إ

 .اريفػًوجاا اهلقئي هبذا الشلن

 ."موط وأحؽوم إصداج بطوقي الرايبل"وبعد إعودة الـظر ذم مجقع بـقد كؿقمو 

 :مو يليتقررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

، محـ هحح2/8/1212واليفحوجيخ ( 37)مي الحرقؿ اليفلكقد عىل مو وجد ذم قحراج اهلقئحي : أوال  

بولرشوط والؼققد ايذكقجة فقف، وكذا مو وجد ذم قراجهو ( فقزا)إيو ة اليفعومؾ بولٌطوقي االديفاكقي 

( مورححرت كححوجد)هححح، مححـ إيححو ة اليفعومححؾ بٌطوقححي 6/7/1217واليفححوجيخ ( 778)مي الححرقؿ 
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اع الٌطوقوا االديفاكقي اليفل عـطٌؼ عؾقفو االديفاكقي، وأن عؾؽ اضيو ة ال ختيفص هبا، بؾ ععؿ أكق

 .الرشوط والضقابط الرشعقي

بلهنو ( بؾفووقو ،مؾفووحو، مصدج الٌطوقي)العالقي بني أطراا اليفعومؾ بولٌطوقي  عؽقػ :ثاىوا  

 .اليفويروان، يؽقن فقفو الٌـؽ ايصدج وومـًو لعؿقؾف أموم 

بولصحقغي ايرفؼحي  "االديفاكقحي رايبحلال واموط وأحؽحوم إصحداج بطوقح"إيو ة كؿقمو  :ثالثا  

بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي، ويعحد هحذا مؾغقحًو لؾـؿحقمو ايجحو  بحولؼراجيـ الًحوبؼني: ومهحو الؼحراج مو 

 .هح77/1/1218واليفوجيخ ( 753)الرقؿ  وموالؼراج  هح،2/8/1212واليفوجيخ ( 37)الرقؿ 

الـ ٌي، : )اليفل طؾٌيففو الرشكي وهل ال موكع مـ عًؿقي الٌطوقوا بوألراء اليفًقيؼقي :رابعا  

وهلو أن عًحؿقفو بغحري محو مكحر محـ األرحاء ايـورحٌي عحىل أن عؼحقم ( الصػقة، اجلقهرة، القجود

 .بعرض ملؽ االرؿ عىل الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي الرشعقي لؾـظر ذم إيو عف

فو: ألكحف لؾرشكي احلؼ ذم أن عؾغل جرقم اضصداج واليفجديد واالريف دام أو بعض :خامسا  

 .حؼ هلو، فؾفو أن عيفـو ل عـف

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .( )، عبدالرمحن األطر ( )املباركي

                                                 
عؼدج مجقع الررقم ايل قمة عحىل حومحؾ الٌطوقحي  :يل حتػظ هق»: كص حتػظف، وأمحد ايٌوجكل حتػظ الشقخ (1)

 .«بوليفؽؾػي الػعؾقي، ألن مو  اد عىل ملؽ يمدي إىل قرض ير كػعو

وأجى أن عؼدج الررقم اليفل عم ذ عحىل حومحؾ الٌطوقحي » :حتػظ الشقخ عٌدالرمحـ األطرم، و كص حتػظف( 7)

د وجرححؿ الًححبى الـؼححدي مححـ مؽححودـ الةححا ذم حححدود اليفؽؾػححي الػعؾقححي كررححؿ اضصححداج واليفجديحح

 .«.. وأعققػ فقا  اد عىل ملؽ
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 هـ19/3/1422: التاريخ                                                   (464) القرار             
 

 قابٌ ايبطاق١ االئتُا١ْٝارتضِ ع٢ً : املٛضٛع
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

، الًححـي لالرححيف اج ذم اييفاعفححو األجبعححني فححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةححفقي

م، 11/6/7221و12 -هحح19/3/1277و18 ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم األحد واالثـحني

ايرشحا العحوم عحىل إداجة مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ بعد اطالعفو عىل 

ي محو يٌقعحف بقارحطي الٌطوقحوا حؽؿ أ ذ كًٌي عىل اليفوير مـ ققؿح: ذم لؾـظر: الرقوبي الرشعقي

، ومو أجفؼ بف مـ دجاري اريفعروحً فقفحو اآلجاء ذم ايقوحقع، وححرجا فقفحو أقحقال االديفاكقي

 .أهؾ العؾؿ ايعورصيـ مو بني جمقز وموكع

هح الذي وجد فقحف محو 6/17/1212واليفوجيخ ( 27)مي الرقؿ هو عىل قراجوبعد اطالعفو 

ل الرشكي عىل كًٌي مـ ققؿي مو يشرتيف حومؾ الٌطوقحي محو اهلقئي موكعًو مـ حصق عرى ال": كصف

هذه الـًٌي عًيفؼطع مـ ثؿـ  دمي، أو رؾعي، وقحد عحؿ اليفعحوجا عحىل ارحيفؼطوعفو محـ  دامً

 .هح-أ"...لصول  الٌـؽ الذي أصدج الٌطوقي ومكي فقزا العويقي الٌودع

واليفحل عيفعؾحؼ بولعالقحي  الرشحكي،ايؼدمي مـ مركز الٌطوقحوا ذم  اضفودةعىل  وبعد اطالعفو

االديفاكقحي، ومؾ حص عحـ  الٌطوقحواواليفوير فقا ييفعؾحؼ بيفحقفري  حدموا ( الٌـؽ)بني الرشكي 

 .م7222كشوط اليفبصقؾ لعوم 
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 : دموا مـ أبر هو ؾيفويرل عؼدم أن الرشكي اضفودةعؾؽ  يوء ذم وقد

 .الرشكي فعدفعاخلدمي مـ ايـظؿي العويقي، ويرتعى عىل ملؽ إجيوج شفري  إعوحي( 1

مقافؼوا عـ كؾ عؿؾقي، ويرتعى عىل ملؽ جرؿ عـ كؾ مقافؼحي عدفعحف  عىل احلصقل( 7

 .الرشكي

 ومحؾحييفدققؼ وحتصحقؾ إيصحوالا العؿؾقحوا لؾعؿحالء محـ اليفجحوج اليفوبعي واي  دموا( 3

 .الٌطوقوا

محـ  اضلؽرتوكقحيالذي عقفره الرشحكي خلحدموا االعصحوالا ( القرقط) ايجوي اهلوعػ( 2

 .ط الٌقعكؼو

 .اليفبٌري، اليفل عقفرهو الرشكي يؽودـ كؼوط الٌقع عـد اليفجوج ومادط ايطٌقعوا( 5

 .وصقوكيففو األيفزة والربامٍ ماء( 6

 :كا أن اليفوير يًيفػقد مـ قٌقلف لؾيفعومؾ بيفؾؽ الٌطوقوا مجؾي مـ الػقادد مـفو

أغؾحى مشحؽالا  كعحدامواوعؼؾقؾ عؽؾػي حػظ األمقال اليفل حيصؾ عؾقفحو اليفحوير،  عقفري -1

: الشقؽوا الش صحقي م حؾ مشؽالااليفزوير والنقي واال يفالس، واكعدام : الـؼقد القجققي م ؾ

 ححالل إوححوفي ققؿححي هححذه  مححـاليفزويححر وعححدم الرصححقد، وحصححقل األمححون عححىل األمححقال، وملححؽ 

 .الققمقي احلًوبواالعؿؾقوا إىل حًوا اليفوير ذم الرشكي، مع مقافوعف بؽشقا 

 .االديفاكقيوملؽ عـد قٌقلف اليفعومؾ بولٌطوقوا  :دوجة جأس مول اليفوير عنيع -7

وبعد االطالع عىل عدد مـ الؼراجاا والٌبقث ذم ايقوقع، ومـفو قراج ايجؿحع الػؼفحل 

، ومعقححوج بطوقححي االدححيفان الصححودج مححـ هقئححي (7/17)128ذم دوجعححف ال وكقححي عرشححة مو الححرقؿ 

 .قي اضرالمقيايبورٌي وايرايعي لؾؿمرًوا ايول
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اليفلكقد عىل مو مهًٌ إلقف ذم قراجهو مي الرقؿ قررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

الرشكي مـ قوبؾ الٌطوقحي كًحٌي  مـ أكف ال موكع مـ أن عل ذهح 6/17/1212واليفوجيخ ( 27)

: بـححوء عححىل أن ملححؽ مؼوبححؾ اخلححدموا ايؼدمححي مححـ مٌقعوعححف حًححى مححو جيححري االعػححوق عؾقححف

 .ايةوفوا الػعؾقي، ولقس مؼوبؾ الضانو

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ19/3/1422: التاريخ                                                      (465)القرار               
 

 شساء ايرٖب ٚايفض١ بايبطاق١: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

، الًححـي ج ذم اييفاعفححو األجبعححنيفححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةححفقي لالرححيف ا

م، 11/6/7221و12 -هحح19/3/1277و18 ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم األحد واالثـحني

ايجؿقعحي ايةحفقي:  محـمذكرة العحرض ايعحدة محـ أموكيففحو بشحلن محو وجد بعد اطالعفو عىل 

 .قياالديفاكماء الذهى والػضي بولٌطوقوا  حؽؿطؾٌفو إعودة الـظر ذم اييفضؿـ 

 ال": هحح وكصحف78/12/1212واليفحوجيخ ( 183) الحرقؿمي وبعد اطالعفو عحىل الؼحراج 

قٌضًو ذم جمؾس العؼحد، حقحٌ إن اليفًحديد ال يحيفؿ إال  الػقزايعيفرب ماء الذهى والػضي بٌطوقي 

اليفعوقحد، وهحق حمحرم معحًو، فعحىل الرشحكي أن عـٌحف عحىل  عحـبعد  محـ جيعحؾ الؼحٌض محمياًل 

ماء مهى، أو فضي، أو عؿالا بٌطوقي الػقحزا ايصحدجة  بعدم –وقي فقزا حوميل بط –عؿالدفو 

وأن عل حذ عؾحقفؿ ععفحدًا  طقحًو بححذلؽ، وإما   اج،لالرححيف ايةحفقيمحـ قٌحؾ مكحي الرايبحل 

هبو مهًٌو، أو فضي، أو عؿحالا كؼديحي، فقجحى عحىل الرشحكي أن  فوشرتى ولػ حومؾ الٌطوقي 

 .هح-أ"الٌطوقيعًبى مـف 

كصحً  الحذيهحح، 78/3/1219واليفحوجيخ ( 327)الؼحراج مي الحرقؿ فو عىل وبعد اطالع

االحيفقوطقحي يـحع وقحقع م حؾ هحذه اي ولػحي  اخلطحقاا اختحوم": عحىل أن عحىل الرشحكي فاهلقئي فقح

 .هح-أ"ايصول  يؾىالرشعقي: ألن دجء ايػورد مؼدم عىل 

 .ي هبذا الشلنعىل ايذكرة ايعدة مـ قٌؾ مركز الٌطوقوا ذم الرشك وبعد اطالعفو
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وبعححد اطالعفححو عححىل مجؾححي مححـ الٌبححقث والؼححراجاا والػيفححووى ذم هححذا ايقوححقع، وبعححد 

االطححالع عححىل أقححقال أهححؾ العؾححؿ ايعححورصيـ ذم ايًححللي مححو بححني مححوكع وجمقححز، وبعححد الـظححر ذم 

 .عقيقفوا وععؾقالا الؼودؾني بويـع، والؼودؾني بوجلقا 

عـقي بولٌطوقوا ذم الرشكي، ومو مكروه مـ أهنؿ يرون وبعد االريفاع إىل إيضوحوا اجلفي اي

اليفعومؾ هبو ذم عرففؿ قٌضًو كولشقؽ ايصدق، بؾ إهنو أققى مـف، وهل كولؼقد ايةحذم، ملحؽ 

أن الٌطوقي بؿجرد إعطوء الؼٌقل عؾقفو مـ الٌـؽ ايصدج ييفؿ  صؿ الؼقؿي ذم احلول مـ رؼػ 

 .اً الٌطوقي االديفاي، وعؽقن قوبؾي لؾدفع فقج

أكححف ال مححوكع مححـ ماء الححذهى والػضححي قررررت اهلوئررة  وبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي

بولٌطوقوا االديفاكقي: ألن الدفع هبو يعد قٌضًو حؽؿقًو عىل مو رٌؼ إيضوحف، وأمحو وجد ذم قحراج 

واليفحوجيخ ( 327) ، وقراجهو مي الحرقؿهح78/12/1212واليفوجيخ ( 183)اهلقئي مي الرقؿ 

فؼد جبحط احلؽحؿ بعؾيفحف: وهحق أن الرشحاء بولٌطوقحي ال يعحد قٌضحًو ذم جمؾحس  هح78/3/1219

العؼد، وقد عٌني بعد الدجاري أن ملؽ يعد قٌضًو عـد أهؾ العرا  وصحي بعحد عطحقج اليفعومحؾ 

بولٌطوقوا واعضوا أمره، ومـ ايعؾقم أن الؼحٌض يريحع فقحف إىل العحرا، واحلؽحؿ يحدوج محع 

 (.327و183: )لؼراج مؾغقًو لؾؼراجيـ ايذكقجيـ روبؼًو ومهوويعد هذا ا. عؾيفف ويقدًا وعدموً 

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ19/3/1422: التاريخ                                                   (466)القرار              
 

 شٜاد٠ زضِ ايطخب ايٓكدٟ : املٛضٛع

 بايبطاقات االئتُا١ْٝ عُا حددت٘ ايشسن١ ايعاملٝو١

  735ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

ـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومح

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةححفقي لالرححيف اج ذم اييفاعفححو األجبعححني، الًححـي 

م، 11/6/7221و12 -هحح19/3/1277و18 ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم األحد واالثـحني

، بعحد اطالعفحو عحىل رشحعقيذم مديـي الريوض، مٌـك اضداجة العومحي، قوعحي اييفاعحوا اهلقئحي ال

ذم  يحودة جرحؿ  لؾـظحرمذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد مـ ايجؿقعحي ايةحفقي: 

 .عا حددعف الرشكي العويقي مـ مؽودـ الةاا اآليل الًبى الـؼدي بولػقزا وموررت كوجد

، واليفحل بقـحً نالشحل هبحذا ذم الرشكي ايذكرة ايعدة مـ مركز الٌطوقواوبعد اطالعفو عىل 

فقفو الرشكي بوألجقوم أن الررؿ الذي عل ذه حولقحًو ال يغطحل عؽولقػفحو احلؼقؼقحي محـ عؿؾقحوا 

 .الًبى الـؼدي آلقوً 

الحذي عضحؿـ  هحح،12/9/1215واليفحوجيخ ( 722)مي الحرقؿ وبعد اطالعفو عىل الؼراج 

بحا ققؿيفحف  الـؼدي حقل العحومل، وححدد ملحؽ الًبىأ ذ الررؿ ايؼطقع عىل عؿؾقوا  يقا 

 .جيوالا رعقديي( عًعي)
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 كظحراً ": هحح وكصحف77/1/1218واليفحوجيخ ( 755)مي الحرقؿ  وبعد اطالعفو عىل الؼراج

 بطوقحيأصؾ الؼراج الذي صدج مـ اهلقئي الرشعقي لؾًاا لعؿالء مكي الرايبل ححوميل  ألن

مـ قٌؾ مكي  ايبددفقزا أو بطوقي الرايبل الدولقي بولًبى الـؼدي كون مٌـقًو عىل أن ايٌؾغ 

حمحددة بةحا الـظحر عحـ  خلدمحيفعحيل  ؼوبحؾفقزا العويقي، ومؼداجه عًعي جيوالا عؼريًٌو هحق م

أن عؼحقم الرشحكي بزيحودة الررحؿ  يحقا ايٌؾغ ايًبقا ك ر أم قؾ: لذا ال عرى اهلقئي الرشحعقي 

 .هح-أ"ايذكقج يو ذم ملؽ مـ حمومير عديدة

رفححؼ بؿححذكرة العححرض، ومححو عضححؿـ مححـ عيفٌححع لؾؼححراجاا وبعححد االطححالع عححىل اليفعؾقححؼ اي

 :والػيفووى ايعورصة، واليفل يوءا حمصؾيففو ذم جأيني

أن الررؿ ايل قم عىل الًبى الـؼحدي محـ مؽحودـ الةحا اآليل جيحى أن يؽحقن : أوهلا

بؿؼداج اليفؽؾػي الػعؾقي، وال دمق  الزيودة عؾقفو: ألن ايٌؾغ ايًبقا بٌطوقحي االدحيفان قحرض، 

 . يفؽقن الزيودة حقـئٍذ مؼوبؾ اضقراض، وكؾ قرض ير كػعًو ففق جبوف

أن الررؿ ايل قم أيرة عىل اخلدمي ايؼدمي، وال عالقي هلو بوضقراض: ألكف ال يـظر : ثوكقفا

فقفو إىل حًوا العؿقؾ هؾ هق مغطك أو غري مغطك، وعؾقحف فيفؽحقن بحا اعػحؼ عؾقحف الطرفحون 

ا هذا الؼقل أن يؽقن الررؿ كًٌي مئقيي برشط أال عزيحد بؿٌؾغ مؼطقع، وأيو  بعض أصبو

 . عؾؽ الـًٌي ذم حولي الًبى عىل ايؽشقا

 :مو يليتقررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

جيق  لؾرشكي أن عل ذ جرًا مؼطقعًو عىل عؿؾقوا الًبى مـ مؽودـ الةا اآليل  :أوال  

 :ؼدمي، عىل أن يراعك مو يليتمؼوبؾ اريف دام عؾؽ اآلالا واخلدموا اي

أن يؽقن ايٌؾغ ايل قم قدجًا مؼطقعًو ذم كؾ حولي مـ ححوالا الًبى، فحال جيحق  أن  -1

 .ييفغري بيفغري ايٌؾغ ايًبقا كلن جيعؾ كًٌحي مئقيي مـف: دجءًا لشٌفي الربحو



 692 

العيفٌوج مو أن يؽقن عؼدير األيرة ميفـورًٌو مع اخلدموا ايؼدمي، فال جيق  أن يم ذ ذم ا -7

 .: ألن هذا اعيفٌوج جبقيالٌديؾ االريف اجبػؼد إيراد يًؿك 

يعد هذا الؼراج مؾغقحًو ليفبديحد مٌؾحغ الررحؿ عحىل عؿؾقحوا الًحبى الـؼحدي بيفًحعي  :ثاىوا  

والؼحراج مي الحرقؿ  هحح،12/9/1215واليفحوجيخ ( 722)جيوالا القاجد ذم الؼراج مي الرقؿ 

 .هح77/1/1218واليفوجيخ ( 755)

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .( )، عبدالرمحن األطر ( )املباركي

 

                                                 
ميفققحػ ذم محو  اد محـ جرحؿ الًحبى الـؼحدي محـ مؽحودـ » :حتػظ الشقخ أمحد ايٌوجكل، و كحص حتػظحف( 1)

 .«الةا عـ حدود اليفؽؾػي الػعؾقي

أن الررحؿ عحىل الًحبى الـؼحدي بولٌطوقحي : حتػحظ يل»: و كحص حتػظحف حتػظ الشقخ عٌحدالرمحـ األطحرم، (7)

 .«االديفاكقي يؼدج بوليفؽؾػي الػعؾقي، ألن مو  اد عىل ملؽ يمدي إىل قرض ير كػعو
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 هـ19/3/1422: التاريخ                                                      (467) القرار              
 

 «َاضرت نازد/منٛذج اعرتاض ع٢ً ع١ًُٝ فٝصا»إجاش٠ : املٛضٛع

  603ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

، الًححـي فقي لالرححيف اج ذم اييفاعفححو األجبعححنيفححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةحح

م، 11/6/7221و12 -هحح19/3/1277و18 ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم األحد واالثـحني

العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد مـ ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر مذكرة بعد اطالعفو عىل 

 .ذم إيو ة كؿقمو اعرتاض عىل عؿؾقي فقزا وموررت كوجد

 الرايبححل واوأحؽححوم إصححداج بطوقحح موط"بعححد االطححالع عححىل مححو وجد ذم كؿححقمو و

إما جغحى ": هحح وكصحف19/3/1277واليفحوجيخ ( 263)ايجو  بولؼراج مي الحرقؿ  "االديفاكقي

حومؾ الٌطوقي ذم احلصقل عىل صقجة مـ أي إيصول أو مًيفـد أو االعرتاض عحىل أي عؿؾقحي: 

كؾ إيصول أو مًيفـد يطؾٌف، وإما ثًٌ مـ  الل اضيصحول عـ ).....( فنكف ييفبؿؾ جرًا قدجه 

 .  هح-أ"أو ايًيفـد عدم مًمولقي حومؾ الٌطوقي عـ العؿؾقي: عؾيفزم الرشكي برد الررؿ

كؿححقمو اعححرتاض عححىل عؿؾقححوا "إيححو ة قررررت اهلوئررة  وبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي

    .قئيبولصقغي ايرفؼي بولؼراج ايققعي مـ اهل "موررت كوجد/فقزا

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ19/3/1422: لتاريخا                                                       (468) القرار             
 

 "خمايض١ ْٗائ١ٝ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

، الًححـي فححنن اهلقئححي الرشححعقي لرشححكي الرايبححل ايةححفقي لالرححيف اج ذم اييفاعفححو األجبعححني

 م،11/6/7221و12 -هح19/3/1277و18 الدوجة ال وكقي، أيوم األحد واالثـني ال ول ي،

: بعد اطالعفو عىل مو وجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقحي: لؾـظحر ذم اريفػًحوج عحـ

 ."خمولصي هنودقي"مؼوصي ايٌولغ ذم عؼد القكولي اخلوجيل، والـظر ذم إيو ة كؿقمو 

قدكؿ أن أححد العؿحالء ايؿقحزيـ لحديـو يرغحى ذم عصحػقي كػ": وكص االريفػًوج القاجد هق

أكف ييفؿ ذم يحقم : ، م ول عىل ملؽ(NETTING)ايدفقعوا وايؼٌقووا الشفريي بقــو وبقـفؿ 

مؾقحقن دوالج، ( 75)بؼقؿحي ... .ذم( أ)مـ هحذه مكحي ( أبؼوج)حمدد مـ كؾ شفر ماء موشقي 

قن دوالج عـ طريؼفؿ، وكؾ العؿؾقوا متحً مؾق( 72)وذم كػس الققم كؽقن قد بعـو مو ققؿيفف 

 ،(أ)مؾققن مـ مكي الرايبل ايةفقي لصول  مكي ( 75)ذم كػس الققم، فٌدالً مـ حتقيؾ 

لصحول  مكحي الرايبحل ايةحفقي، يحيفؿ ( أ)مؾقحقن دوالج محـ مكحي ( 72)وكذلؽ حتقيحؾ 

ٌؾغحني، والعؽحس وهحذا يؿ حؾ الػحرق بحني اي ،(أ)مؾققن فؼط لصحول  مكحي ( 5)حتقيؾ مٌؾغ 

مؾققن دوالج لصول  ( 5)صبق  ذم حولي أن ققؿي الرشاء أقؾ مـ ققؿي الٌقع فقيفؿ حتقيؾ مٌؾغ 

 .مكي الرايبل ايةفقي



 695 

وألن الًٌى الردقيس ذم اريفعال هذه الطريؼي هق ليفؼؾقؾ اي وطر ايرتعٌي عىل حتقيحؾ هحذه 

 .هح-أ"ايٌولغ الؽٌرية، وعؼؾقؾ ايصوجيػ لؽال الطرفني

 :مو يليتقررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

أكف ال موكع مـ إيراء اي ولصي بولطريؼي ايحذكقجة ذم الًحمال، ويعحد هحذا محـ قٌقحؾ  :أوال  

أكحف جيحى ذم ححول ا حيفالا العؿؾحي أن عؽحقن ايصحوجفي ذم : ايؼوصي، عحىل أن يراعحك ذم ملحؽ

 .يالعؿؾيفني بني الطرفني بًعر الةا يقم ايؼوص

 . بولصقغي ايرفؼي بولؼراج ايققعي مـ اهلقئي "خمولصي هنودقي"إيو ة كؿقمو  :ثاىوا  

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ21/3/1422: التاريخ                                                      (469) القرار              
 

 إفاد٠ بعدّ متًو ايعٌُٝ "إجاش٠ منٛذج  :املٛضٛع

 "يشسن١ املٛزد أٚ جصء غايب فٝٗا; الضتخداَ٘ يف املساحب١ أٚ املشازن١ 
 

مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ وحده، والصالة والًالم عىل  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

األجبعحني، احلحودي والرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 -هححححح71/3/1277و72 واألجبعححححوء ال الثححححوءالححححدوجة ال وكقححححي، أيححححوم  ال ول ححححي،الًححححـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشحلن محو وجد محـ  عىلم، بعد اطالعفو 13/6/7221و17

شفودة بعدم متؾؽ العؿقؾ لرشكي ايقجد أو يزء ": إيو ة كؿقموايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم 

 ."غولى فقفو: الريف دامف ذم ايراببي وايشوجكي

إما كحون ..": هحح وفقحف3/3/1218واليفوجيخ ( 766)وبعد االطالع عىل الؼراج مي الرقؿ 

ر بولرشاء مولؽًو لؾرشكي ايقجدة لؾٌضودع مؾؽًو كوماًل فال دمق  هذه العؿؾقحي: ألهنحو عؽحس اآلم

مًللي العقـي، وعؽس العقـي كولعقـي ايـفل عـفو معًو، وكذلؽ إما كون اآلمر بولرشحاء يؿؾحؽ 

أغؾى الرشكي فنن العؿؾقحي ال دمحق  كحذلؽ: ألن الؼوعحدة الػؼفقحي أن حؽحؿ األغؾحى كبؽحؿ 

و إما كون اآلمحر بولرشحاء إكحا يؿؾحؽ يحزءًا يًحريًا محـ الرشحكي اليفحل رحيفقجد الٌضحودع أم. الؽؾ

 .هح-أ"الخ...فولظوهر يقا  هذه العؿؾقي

 : هح وفقف71/2/1271واليفوجيخ ( 217)وبعد االطالع عىل الؼراج مي الرقؿ 
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 أال عٌقع الرشكي كصقٌفو ب ؿـ مميؾ عىل الرشيؽ الذي اشرتا مـف عؾؽ احلصي، -7..."

أو عىل مـ لف ععؾؼ بف كقلده، أو والده، أو وكقؾف، أو ممرًوا العؿقؾ األ رى، لحئال يؽحقن 

 .هح-أ"الخ...ملؽ مـ بقع عؽس العقـي، وعؽس العقـي كولعقـي ذم اليفبريؿ

: وبعد االطالع عىل الٌبٌ الحذي أعدعحف أموكحي اهلقئحي بـحوء عحىل طؾحى اهلقئحي وهحق بعـحقان

 ."يؿؾؽف العؿقؾ أو  و يؿؾؽف قريى العؿقؾ حؽؿ ماء الرشكي لؾًؾعي  و"

 :يليت مواهلوئة  قررت والـظر وايـوقشي الدجاري وبعد

ال جيححق  لؾرشححكي أن عشححرتي مححـ عؿقؾفححو ذم ايراببححي أو ايشححوجكي رححؾعي يؿؾؽفححو أو  :أوال  

يؿؾؽ أك رهو ب ؿـ حول ثؿ عٌقع عؾؽ الًحؾعي أو عٌقحع كصحقٌفو مـفحو عحىل ملحؽ العؿقحؾ بح ؿـ 

 .: ألن ملؽ مـ بقع العقـي، وهل مـ الٌققع الربقييمميؾ

أمو إن كون العؿقؾ يؿؾؽ يزءًا يًريًا فقفو فال موكع محـ بقعفحو عؾقحف، ويؼحدج اجلحزء القًحري 

 (. وال ؾٌ ك ري: ) فلقؾ: ألهنو أقؾ مـ ال ؾٌ، وذم احلديٌ% 32بـًٌي 

ي العؿقؾ أو مكيفف بورحؿ ال جيق  اليفبقؾ عىل بقع العقـي، ومـ ملؽ أن عؽقن ممرً :ثاىوا  

 وييفف أو قريٌف: كقلده أو والده أو أ قف، وهحل ذم احلؼقؼحي  ؾقكحي لؾعؿقحؾ كػًحف، فحال جيحق  

لرشكي الرايبل حقـئذ أن عٌقع بوأليؾ عىل الؼريى مو اشحرتعف محـ ملحؽ العؿقحؾ إما عؾؿحً 

 .ملؽ: لؾؿبذوج الًوبؼ، رقاء ذم ايراببي أو ايشوجكي

كي أو ايمرًي  ؾقكحي لؾؼريحى حؼقؼحي كؾفحو أو أك رهحو، فحال محوكع أمو إن كوكً عؾؽ الرش

حقـئذ أن عٌقع مكي الرايبل عىل قريى العؿقؾ: ألن ممي كؾ مـفا مًيفؼؾي عـ ممي اآل حر، 

 .وقد اكيفػً احلقؾي

 .هح71/2/1271واليفوجيخ ( 217)ويعد هذا معدالً يو وجد ذم الؼراج مي الرقؿ 
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ة بعححدم متؾححؽ العؿقححؾ لرشححكي ايححقجد أو يححزء غولححى فقفححو: إفححود"إيححو ة كؿححقمو  :ثالثررا  

 .بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج ايققعي مـ اهلقئي "الريف دامف ذم ايراببي أو ايشوجكي

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

البصـا ، أمحـد   عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل        :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ21/3/1422: التاريخ                                                       (470)القرار              
 

 " خطاب إذتاقٞ"إجاش٠ : املٛضٛع

 (345)يًُٓاذج ٚايعكٛد اجملاش٠ بايكساز ذٟ ايسقِ 

   تضٌ مبٛضٛع٘أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜ 699قساز 

  ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده،حمؿد وآلحف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

الرشعقي لرشكي الرايبل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو احلحودي واألجبعحني،  اهلقئي فنن

 -هححححح71/3/1277و72ال ول ححححي، الححححدوجة ال وكقححححي، أيححححوم ال الثححححوء واألجبعححححوء  الًححححـي

بعد اطالعفو عىل مو وجد مـ جمؿقعي االرحيف اج والعالقحوا الدولقحي: م، 13/6/7221و17

واليفوجيخ ( 325)لؾـامو والعؼقد ايجو ة بولؼراج مي الرقؿ  " طوا إحلوقل" إيو ةلؾـظر ذم 

ععفدًا مـ الرشكي لؾعؿقؾ بيفبؿؾ ايًحمولقي فحقا ييفصحؾ هح، ويعد هذا اخلطوا 7/2/1272

 .بولقثقؼي األصؾقي لـؼؾ ايؾؽقي ذم احلوالا اليفل مل ييفؿ فقفو عًؾقؿ القثقؼي األصؾقي لؾعؿقؾ

إيحو ة اخلطحوا  اهلوئرة قررتوبعد الدجاري والـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديالا الال مي 

 .الؼراج ايققعي مـ اهلقئي اضحلوقل ايذكقج بولصقغي ايرفؼي هبذا

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

 عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد         :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ10/5/1422: التاريخ                                        (472) القرار                 
 

 اتفاق١ٝ  ع٢ً تعدٜالت إجاش٠: املٛضٛع

 (304)ايكساز بٝع َعادٕ اجملاش٠ ب

   أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتضٌ مبٛضٛع٘ 699قساز 

 ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ  

آلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد و هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال حويالرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 /12و 9و8و7ال الثححوء الًححًٌ واألحححد واالثـححني والححدوجة ال وكقححي، أيححوم  ال ول ححي،الًححـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ  عىلم، بعد اطالعفو 31/7/7221و32و79و78 - هح5/1277

ععديالا عحىل مو وجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة  أموكيففو بشلن

بـحوء عحىل ، هحح78/3/1219واليفحوجيخ ( 322)اعػوققي بقع معودن ايجحو ة بحولؼراج مي الحرقؿ 

 .طؾى أحد عؿالء الرشكي

 (.322)وبعد اطالعفو عىل الؼراج مي الرقؿ 

 :مو يليت اهلوئة قررتوالـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديالا الال مي  الدجاري عدوب

وال ، بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼحراج ايققعحي محـ اهلقئحي اتػاقوة بوع سلعععديالا  إيو ة :أوال  

 .يعد هذا الؼراج مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 :اآلعقي الضواب عل ذم ملؽ اليفعومؾ عىل الرشكي أن عرا :ثاىوا  
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أن عؽقن الًؾع  ؾقكي لؾرشكي وميفعقـي بؿقيى القثودؼ ايعقـي هلو، وملؽ قٌحؾ بقعفحو  -1

 .لؾعؿقؾ

أن يؽقن متؾؽ الرشكي ليفؾؽ الًؾعي ايٌقعي وفؼ صقغي محـ الصحقغ ايجحو ة محـ اهلقئحي  -7

 .الرشعقي

عي آيحاًل، هحق الحذي بحوع الًحؾعي عحىل أال يؽقن العؿقؾ الذي عٌقع عؾقف الرشحكي الًحؾ -3

 .الرشكي بصػيفف مولؽًو هلو أو ألك رهو: لئال يؽقن ملؽ مـ بقع العقـي

أال عؽقن الًحؾعي ايٌقعحي آيحاًل مهٌحًو أو فضحي: ألكحف ال جيحق  بقحع بعضحفا بحٌعض وال  -2

 .بولـؼقد كًقئي

 .أال عؽقن هـوك مقاطلة أو حقؾي عىل اليفؿقيؾ بولػوددة الربقيي -5

فقا ييفعؾؼ بولٌـد الذي خيص الؼوكقن واال يفصوص الؼضودل فعىل الرشحكي أن ععؿحؾ  :الثا  ث

 .هح75/1/1277و72و73بيفقيقف اهلقئي الرشعقي ذم اييفاعفو الًوبع وال الثني بيفوجيخ 

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

 الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد       عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل   :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ10/5/1422: التاريخ                                                      (473) القرار              
 

 اتفاق١ٝ  ع٢ً تعدٜالت إجاش٠: املٛضٛع

 (304)ايكساز بٝع َعادٕ اجملاش٠ ب
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال حويالرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 9و8و7ال الثححححوء الًححححًٌ واألحححححد واالثـححححني والححححدوجة ال وكقححححي، أيححححوم  ال ول ححححي،الًححححـي 

مححذكرة العححرض  عححىلم، بعححد اطالعفححو 31/7/7221و32و79و78 -هححح12/5/1277و

محو وجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج والعالقحوا الدولقحي: لؾـظحر ذم إيحو ة  ايعدة مـ أموكيففو بشلن

واليفححححوجيخ ( 322)ععححححديالا عححححىل اعػوققححححي بقححححع معححححودن ايجححححو ة بححححولؼراج مي الححححرقؿ 

 .لرشكيبـوء عىل طؾى أحد عؿالء ا، هح78/3/1219

 (.322)وبعد اطالعفو عىل الؼراج مي الرقؿ 

 :مو يليت اهلوئة قررتوالـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديالا الال مي  الدجاري وبعد

وال ، بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼحراج ايققعحي محـ اهلقئحي اتػاقوة بوع سلعععديالا  إيو ة :أوال  

 .يعـقي العؿؾ بلي مـفايعد هذا الؼراج مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ا

 :اآلعقي الضواب عىل الرشكي أن عراعل ذم ملؽ اليفعومؾ  :ثاىوا  

وملؽ قٌحؾ بقعفحو ، هلوعؽقن الًؾع  ؾقكي لؾرشكي وميفعقـي بؿقيى القثودؼ ايعقـي  أن -1

 .لؾعؿقؾ
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أن يؽقن متؾؽ الرشكي ليفؾؽ الًؾعي ايٌقعي وفؼ صقغي محـ الصحقغ ايجحو ة محـ اهلقئحي  -7

 .قيالرشع

هحق الحذي بحوع الًحؾعي عحىل ، الًحؾعي آيحالً  الرشحكييؽقن العؿقؾ الذي عٌقع عؾقف  أال -3

 .يؽقن ملؽ مـ بقع العقـي لئالالرشكي بصػيفف مولؽًو هلو أو ألك رهو: 

أو فضحي: ألكحف ال جيحق  بقحع بعضحفا بحٌعض وال  مهٌحوً عؽقن الًحؾعي ايٌقعحي آيحاًل  أال -2

 .بولـؼقد كًقئي

 .اليفؿقيؾ بولػوددة الربقيي عىلوك مقاطلة أو حقؾي عؽقن هـ أال -5

فقا ييفعؾؼ بولٌـد الذي خيص الؼوكقن واال يفصوص الؼضودل فعىل الرشحكي أن ععؿحؾ  :ثالثا  

 .هح75/1/1277و72و73بيفقيقف اهلقئي الرشعقي ذم اييفاعفو الًوبع وال الثني بيفوجيخ 

 .  ٌف أمجعنياهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصب وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ10/5/1422: التاريخ                                                       (474) القرار             
 

 اتفاقٝيت  إجاش٠: املٛضٛع

 اء ٚبٝع أضِٗ باألجٌ ًَٚخكاتُٗاشس
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال حويالرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 /12و9و8و7ال الثححوء الًححًٌ واألحححد واالثـححني ووم الححدوجة ال وكقححي، أيحح ال ول ححي،الًححـي 

مذكرة العرض ايعدة مـ  عىلم، بعد اطالعفو 31/7/7221و32و79و78 - هح5/1277

اعػحوققيفل ماء مو وجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة  أموكيففو بشلن

 .جة الرشكوا الدولقيوبقع أرفؿ بوأليؾ ومؾبؼوهتا: لؾيفعومؾ هبا مـ  الل إدا

 :مو يليت اهلوئة قررتوالـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديالا الال مي  الدجاري وبعد

بولصحقغي ايرفؼحي هبحذا الؼحراج اتػاقوتي رشاء وبورع أسرهم باألجرل وملحؼرا ام  إيو ة :أوال  

 .ايققعي مـ اهلقئي

 :اآلعقي الضواب  عىل الرشكي أن عراعل ذم ععومؾفو هبوعني االعػوققيفني: ثاىوا  

 .أن عؽقن األرفؿ  ؾقكي لؾرشكي قٌؾ بقعفو لؾعؿقؾ -1

أن عؽححقن األرححفؿ  ححو عـطٌححؼ عؾقفححو الضححقابط الرشححعقي الصححودجة مححـ اهلقئححي ذم شححلن  -7

 .اليفعومؾ بوألرفؿ
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أال يؽقن العؿقؾ الذي عٌقع عؾقف الرشكي األرفؿ آيحاًل، هحق الحذي بحوع األرحفؿ عحىل  -3

 .هلو أو ألك رهو: لئال يؽقن ملؽ مـ بقع العقـي الرشكي بصػيفف مولؽوً 

أال مت ححؾ األرححفؿ حمححؾ الٌقححع اآليححؾ مقيححقداا ال جيححق  فقفححو اليفليقححؾ، كولححذهى،  -2

 .والػضي والعؿالا، وكولرشكوا اليفل عؽقن حتً اليفلرقس: ألن مقيقداهتو مو  الً كؼقداً 

 .أال عؽقن هـوك مقاطلة أو حقؾي لؾيفؿقيؾ بولػوددة الربقيي -5

الرشحكي أن ععؿحؾ  فعىلواال يفصوص الؼضودل  الؼوكقنبولٌـد الذي خيص  ييفعؾؼ فقا :ثالثا  

 .هح75/1/1277و72و73اهلقئي الرشعقي ذم اييفاعفو الًوبع وال الثني بيفوجيخ  بيفقيقف

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل             

 

بـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد         عبداهلل بن عقيل، ع :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ10/5/1422: التاريخ                                                      (475) القرار           

 

 شٜاد٠ ْطب١ اذتُا١ٜ يف صٓدٚم األَإ: املٛضٛع
 

ًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ وحده، والصالة وال هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال حويالرشحعقي لرشحكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 9و8و7ال الثححححوء الًححححًٌ واألحححححد واالثـححححني والححححدوجة ال وكقححححي، أيححححوم  ال ول ححححي،الًححححـي 

مححذكرة العححرض  عححىلم، بعححد اطالعفححو 31/7/7221و32و79و78 -هححح12/5/1277و

 محو وجد محـ جمؿقعحي االرحيف اج والعالقحوا الدولقحي: لؾـظحر ذم إيحو ة ايعدة مـ أموكيففو بشلن

 يحودة كًحٌي احلايححي ذم صحـدوق األمحون وملححؽ بيف ػحقض حصحي ايًححيف ؿريـ ذم ايشحوجكي مححع 

 %(.15)بدالً مـ %( 5)إىل  "ايشرتي بوأليؾ"الرشيؽ 

هح وقد وجد فقحف 71/2/1271واليفوجيخ ( 272)بعد االطالع عىل قراج اهلقئي مي الرقؿ و

بعد بدء كشوط الصـدوق وارحيفؽال مؾؽقيفحف لألرحفؿ، عؼحقم إداجة الصحـدوق  :ثالثا  ": مو كصف

أو أك ر، ب ؿـ مميؾ لرشيؽ يديد، ويؽقن %( 85)بٌقع كًٌي شودعي مـ أصقلف قد عصؾ إىل 

 .هح-أ "...ًؿك ال ؿـ دون مراعوة عليقؾفالٌقع بًعر الققم، وي

هح الذي أيو  صقغ 71/2/1271واليفوجيخ ( 271)وبعد االطالع عىل الؼراج مي الرقؿ 

 .اليفعومؾ بولصـدوق ايذكقج

 :مو يليت اهلوئة قررتوالـظر وايـوقشي،  الدجاري وبعد
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و أك ر، مع مراعوة أن أ%( 95)ال موكع مـ  يودة كًٌي مو يٌوع عىل الرشيؽ اجلديد إىل : أوال  

 .ثؿـ حصي الرشيؽ ديـ عؾقف لؾؿًيف ؿريـ، وال عالقي لف بؿقيقداا الصـدوق

جيق  لؾؿًيف ؿريـ أن يٌقعقا مجقع مقيحقداا الصحـدوق بعحد بحدء كشحوطف، وهلحؿ أن  :ثاىوا  

يشرتطقا عىل ايشرتي عقلقفؿ ضداجة الصـدوق بـًٌي معقـي مـ الرب ، رقاء أداجوه بلكػًحفؿ 

هؿ، ويؽقن ملؽ مـ بوا ايضوجبي، ييفبؿؾ فقفو ايًحيف ؿرون كحؾ محو ييفعؾحؼ بولعؿحؾ، أم بغري

 .ويؽقن مشرتي ايقيقداا هق جا ايول

فعؾقفو أن عرفع صقغي اليفعومؾ بذلؽ:  (ثاىوا  )وذم حولي جغٌي الرشكي العؿؾ با وجد ذم الٌـد 

ىل ايشححوجكي ذم مؾؽقححي لؾـظححر ذم إيو هتححو: ألن الصححقغي ايجححو ة لؾصححـدوق ايححذكقج مٌـقححي عحح

 .مقيقداا الصـدوق، وال عـورى اكػراد الطرا اآل ر بؿؾؽقي مقيقداا الصـدوق

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .األطر املباركي، عبدالرمحن 
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 هـ14/5/1422: التاريخ                                                       (477) القرار             
 

 حهِ تطجٌٝ ايشسن١ يشٞء َٔ أضُٗٗا : املٛضٛع

 زًٖٓا يف َعاَالت زب١ٜٛ
 

ؿ وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعف هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال ولحٌالرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 -هحح12/5/1277و17و11 األجبعوء واخلؿحقس والًحًٌالدوجة ال وكقي، أيوم  ال ول ي،الًـي 

االريفػًحوج  شحلنمذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففحو ب عىلم، بعد اطالعفو 2/8/7221و7و1

الذي عضؿـ طؾى الـظر ذم حؽحؿ عًحجقؾ مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: القاجد 

 . الرشكي يو يؼقم العؿقؾ برهـف مـ أرفؿفو إما كون الرهـ ذم معومالا جبقيي

 . وبعد االطالع عىل عدد مـ الؼراجاا والػيفووى ماا الصؾي

أكف ال جيحق  لؾرشحكي أن عؼحقم بيفًحجقؾ  ء  هلوئةا قررتوالـظر وايـوقشي،  الدجاري وبعد

مـ أرفؿفو جهـًو ذم أي ععومؾ جبقي، وإما كون الرهـ يمرًوا يغؾى عؾقفو اليفعومؾ الربقي 

 .فنن عىل الرشكي اليفلكد مـ أن ايديقكقي اليفل عرهـ األرفؿ مـ أيؾفو لقًً مديقكقي جبقيي

 .  ف وصبٌف أمجعنياهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آل وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ14/5/1422: التاريخ                                                      (478) القرار              

 

 اب تعسٜف َٓع إصداز خط: املٛضٛع

 ملٛظف ايشسن١ الضتخداَ٘ يف تعاَالت حمس١َ

 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني،  ال ولحٌالرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 -هحح12/5/1277و17و11 األجبعوء واخلؿحقس والًحًٌالدوجة ال وكقي، أيوم  ال ول ي،الًـي 

محو وجد محـ  مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن عىلم، بعد اطالعفو 2/8/7221و7و1

حؽؿ إصداج  طوا ععريحػ يق حػ الرشحكي بغحرض عؼديؿحف : لؾـظر ذم ايجؿقعي ايةفقي

 .لؾبصقل عىل  دموا حمرمي

مححو وجد ذم ايححذكرة اليفػًححرييي ألغححراض مكححي الرايبححل ايةححفقي وبعححد االطححالع عححىل 

هحح 5/12/1211واليفحوجيخ ( 92)لالريف اج الصودجة مـ اهلقئحي الرشحعقي بحولؼراج مي الحرقؿ 

وكذلؽ ال يـٌغل لؾرشكي أن عضؿـ أو أن عؽػؾ اقحرتاض اآل حريـ بػودحدة أو ععحني ": وكصف

 .هح-أ"رمي ملؽ أيضوً عؾقف، رقاء كوكً الػوددة رصحيي أو مًيفقجة: حل

أكف ال جيق  لؾرشكي إصداج  طوا اليفعريحػ  اهلوئة قررتوالـظر وايـوقشي،  الدجاري وبعد

ارححيف دامف ذم : يق ػفححو إما كححون رقًححيف دمف لغححرض حمححرم كححولؼروض الربقيححي، ومححـ ملححؽ
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ـو حمؿحد اهلل ورؾؿ عىل كٌق وصىل   .احلصقل عىل بطوقوا االديفان ايشيفؿؾي عىل الػقادد الربقيي

 .  وعىل آلف وصبٌف أمجعني

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ14/5/1422: التاريخ                                                      (479) القرار              
 

 منٛذجٞ  ع٢ً تعدٜالت إجاش٠: املٛضٛع

 يف صٓادٜل االضتجُاز «طًب اضرتداد»ٚ «طًب اشرتاى»
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

واألجبعحني، الًحـي  ال ولحٌالرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو  اهلقئي فنن

 -هحححح12/5/1277و17و11 األجبعحححوء واخلؿحححقس والًحححًٌالحححدوجة ال وكقحححي، أيحححوم  ال ول حححي،

مححو وجد مححـ  مححذكرة العحرض ايعححدة محـ أموكيففححو بشحلن عحىلبعحد اطالعفححو ، م2/8/7221و7و1

 "طؾحى اشحرتاك"ععديالا عحىل كؿحقميل جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم إيو ة 

واليفحححوجيخ ( 792)ايجحححو يـ بحححولؼراج مي الحححرقؿ ، ذم صحححـوديؼ االرحححيف اج "ارحححرتدادطؾحححى "و

 .  هح77/8/1271واليفوجيخ ( 276)وايعدلني بولؼراج مي الرقؿ ، هح13/11/1218

 إيححو ة اهلوئررة قررررتوالـظححر وايـوقشححي، وإيححراء اليفعححديالا الال مححي  الدجارححي وبعححد

وال يعحد هحذا الؼحراج مؾغقحًو   ،الؼراج ايققعي مـ اهلقئحيبولصقغي ايرفؼي هبذا اليفعديالا ايطؾقبي 

 .لؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .دالرمحن األطر املباركي، عب
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 هـ14/5/1422: التاريخ                                                    (480) القرار             
 

 إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 «١ٜاالضتجُازايساجخٞ صٓادٜل  حتٌٜٛ بني طًب»
 

عحٌعفؿ والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :أمو بعد الديـ،بنحًون إىل يقم 

الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو ال ولحٌ واألجبعحني،  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن

 -هحح12/5/1277و17و11ال وكقي، أيوم األجبعوء واخلؿحقس والًحًٌ  الدوجةالًـي ال ول ي، 

فحو بشحلن محو وجد محـ ايعدة مـ أموكيف العرضم، بعد اطالعفو عىل مذكرة 2/8/7221و7و1

 صحـوديؼحتقيحؾ بحني  طؾحى"ذم إيحو ة كؿحقمو  لؾـظحرجمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: 

 ."يياالريف اج الرايبل

 إيححو ة اهلوئررة قررررتوإيححراء اليفعححديالا الال مححي  وايـوقشححي،الدجارححي والـظححر  وبعححد

هبحذا الؼحراج ايققعحي  بولصقغي ايرفؼي "يياالريف اج الرايبل صـوديؼحتقيؾ بني  طؾى"كؿقمو

 .مـ اهلقئي

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ14/5/1422: التاريخ                                                      (481) القرار              
 

 طًب اشرتاى "منٛذج  ع٢ً تعدٜالت إجاش٠: املٛضٛع

 (451)اجملاش بايكساز " يف ارتد١َ اإليهرت١ْٝٚ

  867ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلنحًون ب

واألجبعحني،  ال ولحٌالرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو  اهلقئي فنن

 -هحح12/5/1277و17و11 األجبعوء واخلؿحقس والًحًٌالدوجة ال وكقي، أيوم  ال ول ي،الًـي 

محو وجد محـ  مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن عىلبعد اطالعفو  ،م2/8/7221و7و1

طؾححى اشححرتاك ذم اخلدمححي "ععححديالا عححىل كؿححقمو : لؾـظححر ذم إيححو ة ايةححفقيجؿقعححي اي

 .  هح75/1/1277واليفوجيخ ( 251)، ايجو  بولؼراج مي الرقؿ "اضلؽرتوكقي

 إيححو ة اهلوئررة قررررتوالـظححر وايـوقشححي، وإيححراء اليفعححديالا الال مححي  الدجارححي وبعححد

، ويعحد هحذا الؼحراج مؾغقحًو رفؼحي هبحذا الؼحراج ايققعحي محـ اهلقئحيبولصقغي اياليفعديالا ايطؾقبي 

 .لؾؼراج الًوبؼ

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبداهلل بن عقيل، عبـداهلل الزايـد، عبـداهلل بـن ع،يـب، عبـداهلل البصـا ، أمحـد          :املٛقعٕٛ

 .املباركي، عبدالرمحن األطر 
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 هـ17/5/1422: التاريخ                                                       (484) القرار             
 

 إجاش٠ إصداز بطاق١ ايطعٛد١ٜ يًخج ٚايعُس٠: املٛضٛع
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :أمو بعد الديـ،بنحًون إىل يقم 

ـ، حواألجبعقح اخلحومسالرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن

 -هححححح17/5/1277و16االثـححححني وال الثححححوء وم حوكقي، أيحححححال حححح الححححدوجةول ي، حالًححححـي ال حححح

محو وجد محـ : مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلنم، بعد اطالعفو عىل 8/8/7221و7و6

عالقححوا الدولقححي: لؾـظححر ذم إيححو ة إصححداج بطوقححي الًححعقديي لؾبححٍ جمؿقعححي االرححيف اج وال

 .والعؿرة

بوليفعوون بحني مكحي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ومكحي  عصدجوهل بطوقي رصاا آيل 

خميفؾػي مـ ايٌحولغ، ثحؿ  ، وييفؿ إصداجهو بولريول الًعقدي بػئواالًعقدييالشقؽوا الًقوحقي 

احلصقل عؾقفو ذم يرغى جو هبو: بغرض عًقيؼفو وبقعفو يـ ييفؿ عزويد مراريل الرشكي ذم اخلو

 .  وايعيفؿريـ احلجوومـ 

 رارحيلي مؼحدموً بولريحول الًحعقدي دفع ققؿيففحو ؼحقم بحي بحذلؽ وعـد جغٌي احلوو أو ايعيفؿر

بحذلؽ:  ييفؿ إبحالغ الرشحكيشرتي الؼقؿي مـ ايعًؾؿ وٌطوقي بٌقع ال ققوم ايرارؾ فقجو ،الرشكي

ذم مؽحودـ  ورحيفعاهلاعـحد  يؽحقن مؼٌقلحيفل، احلورحى اآليل ٌطوقحي ذمال( عشحغقؾ)بيفـشحقط  يفؼقمل

 .  للرشكي الرايباليفوبعي  يلا اآلاالة
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دا حؾ  اآليلالٌطوقي حومؾفو مـ الًبى الـؼدي محـ  حالل مؽحودـ الةحاا هذه  ـومتؽ

مٌؾحغ يٌحولغ عػحقق وال عيفحق  عؿؾقحوا رحبى ايصدجة هبحو، الػئي مٌؾغ ايؿؾؽي فؼط ذم حدود 

عحوم واححد : عؾؽ الػئي، ويؿؽـ اريف دامفو يرة واحدة أو لعدة مراا ذم مدة النحيون وهحل

 .  مـ عوجيخ صدوجهو

وحتصؾ الرشكي لؼوء إصداج هذه الٌطوقي عىل جرؿ يرتاوا مو بني عرشيـ إىل مخًني جيوالً، 

 %35بـًٌي و ريف اجايةفقي لال الرايبلرشكي ل %65بـًٌي وييفؿ اقيفًوم صوذم عؾؽ الررقم 

 .الشقؽوا الًقوحقي الًعقديي رشكيل

 :  وقد بقـً الرشكي ذم عروفو أن ذم هذه الٌطوقي مـ الػقادد مو يليت

 ذم الرايبحلرشحكي موكقـحوا الةحا اآليل لعىل الـؼد حقحٌ عيفحقفر  احلصقل رفقلي( 1

 .وايعيفؿريـمجقع أموكـ عقايد احلجوو 

م أموكـ الةا أو الػروع لةحا الشحقؽوا بدالً مـ القققا أمو اضيراءاا عًفؾ( 7

 .واحلقاالا القاجدةالًقوحقي أو الشقؽوا ايةفقي 

 .حيفال النقياالـؼد و محؾ ورقؾي آمـي عقوًو عـأهنو ( 3

حًى حويي احلوو أو يقمقًو روعي عىل مداج أجبع وعرشيـ  الـؼد ربىيؿؽـ إيراء ( 2

 .ايعيفؿر

 .الٌطوقي انفؼدعـد ديؾي احلصقل عىل بطوقي ب وهعي فقلير( 5

مؼوجكحححي بولـؼحححد والشحححقؽوا ايةحححفقي واحلحححقاالا الحححقاجدة محححـ  احلؿحححؾ رحححفقلي( 6

 .اخلوجو

 أن حييفػظ احلوو أو ايعيفؿر ببًوا مع بـؽ مرارحؾذم اليفعومؾ هبذه الٌطوقي  يشرتطال ( 7

 .الشقؽوا ايةفقي وأاحلقاالا القاجدة كا هق احلول ذم 
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 :مو يليت اهلوئة قررت اليفلمؾوالدجاري والـظر  وبعد

ال موكع مـ إصداج هذه الٌطوقي واليفعومحؾ هبحو عحىل الـبحق الحقاجد ذم عحرض الرشحكي  :أوال  

ايقو  ذم مؼدمي هذا الؼراج، ويعد ايٌؾغ الذي رحؾؿف العؿقحؾ بؿ وبحي احلًحوا اجلحوجي عـحد 

 .الرشكي لصوحلف يًيفقفقف مـفو دا ؾ ايؿؾؽي العربقي الًعقديي

ال موكع مـ أ ذ الرشكي جرًا عحىل إصحداج عؾحؽ الٌطوقحي، مؼوبحؾ عؽحولقػ اضصحداج  :ثاىوا  

واخلدموا ايؼدمي ذم أموكـ الةاا اآليل، وال يعد هذا الررؿ مـ مـػعحي الؼحرض ايبرمحي: 

 .ألكف لقس مـػعي لؾؿؼرض بؾ هق مل قم مـف

فعؾقفحو أن عرفحع ملحؽ ذم حول ارحيف دام الرشحكي لحـامو أو اعػوققحوا ذم هحذا ايـحيفٍ  :ثالثا  

 .لؾفقئي لؾـظر ذم إيو عف

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ23/8/1422: التاريخ                                                       (485)القرار              
 

 ضٛابط االضتجُاز ٚاملتاجس٠ يف أضِٗ ايشسنات املختًط١ : املٛضٛع

 ( )مبخسّ ٚايتخًط َٔ احملسّ فٝٗا

   425/14./ش.َعدٍ خبطاب زئٝظ اهلٝئ١ ايشسع١ٝ ذٟ ايسقِ  ٖو  
 

حمؿد وآلف وصبٌف ومـ عٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو الًوبع واألجبعني، 

-هح73/8/1277و77و71الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

ة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن اخلطوا بعد اطالعفو عىل مذكرم، 8/11/7221و7و6

: لؾـظر ذم الضقابط الرشعقي لؾيفعومؾ ذم القاجد مـ كودى ايدير العوم لؾؿجؿقعي الرشعقي

أرفؿ الرشكوا بقعًو وماًء وعقرطًو ايرفؼ بف مؾ ص مو وجد ذم قراجاا اهلقئي ذم ايقوقع، 

 .واألوجاق واضحوالا ماا الصؾي

 .يفػًوج القاجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقيوبعد االطالع عىل االر

                                                 
( 2)بيفعحديؾ الضحوبط الحقاجد ذم الػؼحرة   425/14./ش.ويفً اهلقئي الرشعقي ذم  طوهبو مي الرقؿ هح (1)

رحقاء  -أال ييفجوو  إمجويل ايٌؾغ ايؼحرتض بولربحو »: اآليتمـ الؼراج ، لقؽقن عىل الـبق ( أوالً )مـ ايودة 

محـ إمجحويل الؼقؿحي الًحقققي محو مل عؼحؾ عحـ ( %30) -أكون قروًو طقيؾ األيحؾ أم قروحًو قصحري األيحؾ

يحوٍج والعؿحؾ  .محـ الؼحراج ( أوالً )مـ ايحودة ( 4)و حذا الضوبط القاجد ذم الػؼرة  «...الؼقؿي الدفرتيي

 .عىل هذا
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وبعحححد دجارحححي اهلقئحححي هلحححذه الضحححقابط والـظحححر فقفحححو ذم اييفاعوهتحححو ال حححومـ بيفحححوجيخ 

 11و 12هححح، والعححوم بيفححوجيخ 72/6/1272و19هححح، واليفورححع بيفححوجيخ 6/6/1272و5

رشحيـ هح، وال حومـ والع15/7/1271و12هح، والًوبع والعرشيـ بيفوجيخ 17/7/1272و

هححح، 75/11/1271و72هححح، والرابححع وال الثححني بيفححوجيخ 79/7/1271و78و77 بيفححوجيخ

 .هح12/7/1277و 9و 8 والًودس واألجبعني بيفوجيخ 

 .وبعد االطالع عىل قراجاا وفيفووى اهلقئوا وايجومع الػؼفقي ماا الصؾي

فو مـ وبعد االطالع عىل إيضوحوا اجلفوا ايعـقي ذم الرشكي وإيوبوهتو عا ويف إلق

 .اهلقئي

وبعد اليفلمؾ والـظر ذم الرشكوا ايًومهي، وأهنو مـ حقٌ غروفو وكشوطفو ووقابط 

 :اليفعومؾ ذم أرفؿفو أكقاع ثالثي هل

 .الرشكوا ايًومهي ماا األغراض واألكشطي ايٌوحي: الـقع األول

 .وهذه الرشكوا جيق  االريف اج واييفويرة بلرفؿفو وفؼ موط الٌقع وأحؽومف

الرشكوا ايًومهي ماا األغراض واألكشطي ايبرمي، م ؾ مكوا اخلؿقج : ع ال ويالـق

واليفٌغ وحلقم اخلـزير ومكوا الؼاج والٌـقك الربقيي، ومكوا ايجقن واألفالم اخلؾقعي، 

وصـوديؼ االريف اج ذم الًـداا الربقيي، والرشكوا اييف صصي ذم عداول الديقن واليفعومؾ 

 .هبو

 .ال جيق  االريف اج واييفويرة بلرفؿفو مطؾؼوً  وهذه الرشكوا

الرشكوا ايًومهي اليفل أغراوفو وأكشطيففو مٌوحي، ولؽـ قد يطرأ ذم : الـقع ال ولٌ

 .بعض ععومالهتو أمقج حمرمي، م ؾ ععومؾفو بولربو اقرتاوو أو إيداعوً 
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بضقابط وهذا الـقع مـ الرشكوا قد أقرا اهلقئي يقا  االريف اج واييفويرة بلرفؿفو 

واليفحوجيخ ( 187)هح، و 7/2/1211واليفحوجيخ ( 53)معقـي بقـيففو ذم قراجاهتو مواا األجقحوم 

هح، واريفـدا ذم يقا  ملؽ إىل عؿقم 6/2/1219واليفوجيخ ( 312)هح، و 7/12/1212

 .الٌؾقى وجفع احلرو، واحلويي العومي

 الؼراجاا ايذكقجة آكػًو، وبعد الدجاري وايـوقشي والـظر واليفلمؾ، واريفؽاالً يو وجد ذم

 :مـ الرشكوا ايًومهي مو يليت( الـقع ال ولٌ)بشلن هذا الـقع  قررت اهلوئةفؼد 

جيى أن يراعك ذم االريف اج واييفويرة ذم أرفؿ هذا الـقع مـ أكقاع الرشكوا  :أوال  

 :ايًومهي الضقابط اآلعقي

ا ويدا مكوا مًومهي إن يقا  اليفعومؾ بلرفؿ عؾؽ الرشكوا مؼقد بوحلويي، فنم .1

 .عؾيفزم اييفـوا اليفعومؾ بولربو وعًد احلويي فقجى االكيفػوء هبو عـ غريهو  ـ ال يؾيفزم بذلؽ

رقاء أكون قروًو طقيؾ األيؾ أم قروًو –أال ييفجوو  إمجويل ايٌؾغ ايؼرتض بولربو  .7

مفا كون مـ إمجويل مقيقداا الرشكي، عؾًا أن االقرتاض بولربو حرام ( %75)-قصري األيؾ

 .مٌؾغف

مـ حتديد ايبرم بلن يؽقن ( 312)ويعد هذا معدالً لؾـًٌي ايذكقجة ذم الؼراج مي الرقؿ 

 . أقؾ مـ ثؾٌ مولقي الرشكي

مـ إمجويل إيراد الرشكي رقاء ( %5)أال ييفجوو  مؼداج اضيراد الـوعٍ مـ عـة حمرم  .3

ـ  وجري كشوط حمرم أم عـ متؾؽ يبرم أكون هذا اضيراد كودمًو عـ االريف اج بػوددة جبقيي أم ع

وإما مل ييفؿ اضفصوا عـ بعض اضيراداا فقجيففد ذم معرفيففو، ويراعك ذم . أم عـ غري ملؽ

 .ملؽ يوكى االحيفقوط
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( %15)كًٌي  -اريف اجًا كون أو متؾؽًو يبرم -أال ييفجوو  إمجويل حجؿ العـة ايبرم  .2

 .مـ إمجويل مقيقداا الرشكي

ن مو وجد مـ حتديد لؾـًى ذم هذا الؼراج مٌـل عحىل االييففحود وهحق قوبحؾ واهلقئي عقو  أ

 .ضعودة الـظر حًى االقيفضوء

إما عغححريا أووححوع الرشححكوا ببقححٌ ال عـطٌححؼ عؾقفححو الضححقابط الًححوبؼي ويٌححً  :ثاىوررا  

ايٌودجة إىل اليف ؾص مـفو بٌقع أرفؿفو حًى اضمؽون عىل أال عيفجحوو  محدة االكيفظحوج عًحعني 

 .   عوجيخ العؾؿ بيفغريهو يقمًو مـ

يريححع ذم معرفححي أكشححطي الرشححكي والـًححى ايؼححرجة جلححقا  الححد قل ذم االرححيف اج : ثالثررا  

واييفويرة فقفو إىل أقرا ققادؿ مولقي صودجة مقوبي لؾغرض: رـقيي كوكً أو جبحع رحـقيي أو 

 .  شفريي، رقاء أكوكً مدقؼي أم غري مدقؼي

الرشكوا اليفل يـص كظومفو عىل ععومؾ حمرم ذم  ال جيق  االشرتاك ذم علرقس :رابعا  

 .أكشطيففو أو أغراوفو

ويعـحل -عطٌؼ الرشكي الضقابط ايذكقجة ذم االريف اج وذم اييفحويرة ذم األرحفؿ، : خامسا  

الٌقع والرشاء بؼصحد : اقيفـوء الًفؿ بؼصد جيعف، أي جببف الًـقي، وععـل اييفويرة: االريف اج

رقاٌء قومً الرشكي كػًفو بذلؽ أم بقارحطي غريهحو، ورحقاٌء  -الرب  مـ الػرق بني الًعريـ

كححا ذم حولححي ( الًؿنححة)أكححون ععومححؾ الرشححكي لـػًححفو، أم كححون لغريهححو عححىل رححٌقؾ اليفقرححط 

القروطي ذم اليفداول، أو عىل رٌقؾ اضداجة ألمقال الغحري كحا ذم الصحـوديؼ االرحيف اجيي إيحوجة 

عححـ الغححري واليفقكقححؾ لؾغححري كححا ذم إداجة ايبححوفظ كوكححً أم مضححوجبي، أو عححىل رححٌقؾ القكولححي 

 .  االريف اجيي

         جيى اليف ؾص محـ العـةح ايبحرم الحذي  حولط عؾحؽ الرشحكوا، وملحؽ وفؼحًو  :سادسا  

 :يو يليت
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فردًا كون أو مكي أو صـدوقًو –الذي جيى عؾقف اليف ؾص هق مـ كون مولؽًو لألرفؿ   -1

ولقي الـفودقي، رقاء كوكً جبعقي أو رـقيي، وملؽ ذم حني صدوج الؼقادؿ اي -أو غري ملؽ

 .حوليفل االريف اج واييفويرة

وعؾقف فال يؾزم اليف ؾص مـ بوع األرفؿ قٌؾ صدوج عؾؽ الؼقادؿ: ألكف ال ييفٌني العـة 

 .ايبرم إال بعد صدوجهو، والٌودع قد بوعفو بغرمفو وغـؿفو

قليفف أو أيرعف: ألن ملؽ حؼ هلؿ كظري كا ال يؾزم القرقط والقكقؾ وايدير ختؾص ذم عؿ

 .مو قومقا بف مـ عؿؾ، واليف ؾص إكا يؽقن فقا عود عىل اليفعومؾ بوألرفؿ مـ إيراد وكػع حمرم

 :رد اليف ؾص عىل شقئنيي  -7

 .مـػعي الؼرض الربقي ذم حولي اقرتاض الرشكي ايًومهي بػوددة: أوهلا

 . اضيراد ايبرم أيًو كون مصدجه: ثوكقفا

 :ن اليف ؾص عىل الـبق اآليتيؽق  -3

فنكف ييفؿ دمـقى مـػعي ايول ايؼرتض بولربو بولـظر إىل : ذم حولي االقرتاض الربقي -أ

: ، الذي يوء فقف(312)صوذم الرب ، ويؽقن احيفًوا عؾؽ ايـػعي وفؼًو لؾؼراج مي الرقؿ 

ًفؿ إكا يوء جأس ايول والعؿؾ، وأن اخلٌٌ ذم جب  ال: وبا أن الرب  يـيفٍ مـ عـةيـ مهو"

 .هح-أ"مـ اجلزء ايل قم بولربو

 رو عٌداهلل : ويًيفلكس لذلؽ با جوى مولؽ ذم ايقطل عـ  يد بـ أرؾؿ عـ أبقف أكف قول

ا عىل أيب مقرك  وعٌقد اهلل ابـو عؿر بـ اخلطوا  ذم يقش إىل العراق، فؾا قػال مرن

عىل أمر أكػعؽا بف لػعؾً، ثؿ  لق أقدج: األشعري، فرحى هبا ورفؾ وهق أمري الٌةة، فؼول

هفـو مول مـ مول اهلل أجيد أن أبعٌ بف إىل أمري ايممـني، فلرؾػؽاه، فيفٌيفوعون بف . بىل: قول

ميفوعًو مـ ميفوع العراق، فيفٌقعوكف بويديـي، فيفمديون جأس ايول إىل أمري ايممـني، ويؽقن لؽا 
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مـفا ايول، فؾا قدمو ايديـي بوعو  يل ذ فؽيفى إىل عؿر . وددكو، فػعال: الرب ، فؼوال

ال، قول عؿر : أكؾ اجلقش أرؾػف كا أرؾػؽا؟ قوال: قول وجببو، فؾا جفعو ملؽ إىل عؿر 

    :ابـو أمري ايممني فلرؾػؽا، أديو ايول وجببف، فلمو عٌداهلل فًؾؿ، وأمو عٌقداهلل فؼول: 

أديوه، فًؽً عٌداهلل : ل أو كؼص لضؿـوه، قوللق هؾؽ ايو. ال يـٌغل لؽ يو أمري ايممـني هذا

يو أمري ايممـني لق يعؾيفف قراوًو، : اهلل، فؼول جيؾ مـ يؾًوء عؿر بـ اخلطوا وجايعف عٌقد

اهلل كصػ  اهلل وعٌقد ايول وكصػ جببف وأ ذ عٌد قد يعؾيفف قراوًو، فل ذ عؿر : فؼول

 هح-أ. جب  ايول

م اًل، فنكف ييفؿ اليف ؾص مـ ( %72)ىل ايقيقداا وعؾقف فؾق كوكً كًٌي الؼرض الربقي إ

 .مـ صوذم الرب  رقاء و ع الرب  أم مل يق ع، فنن مل يقيد جب  فال جيى ختؾص( 12%)

ويؽقن اليف ؾص مـ مـػعي الؼروض قصرية األيؾ بؼدج مدة بؼودفو ذم الػرتة ايولقي حمؾ 

 .اليف ؾص

يراد ايبرم كؾف، أيًو كون مصدجه، فنكف ييفؿ دمـقى مٌؾغ اض: ذم حولي ويقد إيراد حمرم -ا

ورقاء حصؾ جب  أم ال، ورقاء و عً األجبوا أم مل عق ع، وإما مل يعرا اضيراد عىل ويف 

 .  الدقي احيفًى عىل ويف اليفؼريى با يربيء الذمي

بؼًؿي جمؿقع اضيراد ايبرم : وييفؿ اليفقصؾ إىل مو جيى عىل اييفعومؾ اليف ؾص مـف

أرفؿفو عىل عدد أرفؿ عؾؽ الرشكي، فق رو مو خيص كؾ رفؿ، ثؿ لؾرشكي اييفعومؾ ذم 

فردًا كون أو مكي أو صـدوقًو أو غري  -ييا الـوعٍ بعدد األرفؿ ايؿؾقكي لذلؽ اييفعومؾ 

 .  ومو كيفٍ ففق مؼداج مو جيى اليف ؾص مـف -ملؽ

ىل ملؽ ال جيق  االكيفػوع بولعـة ايبرم بلي ويف مـ ويقه االكيفػوع وال اليفبويؾ ع  -2

بلي طريؼ كون، فال حييفًٌف مـ  كوعف، وال مـ صدقوعف، وال يدفع مـف رضيٌي، وال يًيف دمف 

 . ذم دعويي أو إعالن، وال غري ملؽ
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عؼع مًمولقي اليف ؾص مـ العـة ايبرم عىل مكي الرايبل ذم حولي ععومؾفو   -5

ذم حولي القروطي لـػًفو، أو ذم حولي إداجهتو لؾصـوديؼ أو ايبوفظ االريف اجيي، أمو 

فقجى عىل الرشكي أن خترب اييفعومؾ بآلقي اليف ؾص مـ العـة ايبرم حيفك يؼقم ( الًؿنة)

 .  هبو بـػًف، ولؾرشكي أن عؼقم بيفؼديؿ هذه اخلدمي يـ يرغى مـ اييفعومؾني

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

اهلل الزايــد ، عبــداهلل بــن ع،يــب ، عبــداهلل البصــا  ،    عبــداهلل بــن عقيــل ، عبــد   :املٛقعووٕٛ

 .(2)، عبدالرمحن األطر (1)أمحد املباركي

                                                 
  .«ميفققػ ذم الـقع ال ولٌ الذي وجدا عؾقف الضقابط»: ، وكص حتػظف الشقخ أمحد ايٌوجكلحتػظ  (1)

 .«ميفققػ ذم أصؾ ايقوقع»: ، وكص حتػظف حتػظ الشقخ عٌدالرمحـ األطرم  (7)
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 هـ26/8/1422: التاريخ                                                   (486) القرار             
 

 "تداٍٚ"ْعاّ تداٍٚ األضِٗ ايطعٛد١ٜ ذج اإجاش٠ من: املٛضٛع

  601اْات املطتجُس ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ منٛذج بٝ 
 

والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  والصالةهلل وحده،  احلؿد

 :أمو بعد الديـ،بنحًون إىل يقم 

واألجبعحني، الًحـي  ال حومـالرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفحو  لرشكياهلقئي الرشعقي  فنن

 -هح76/8/1277و75و72و73 واألحد الًًٌاجلؿعي وال وكقي، أيوم اخلؿقس و الدوجةال ول ي، 

ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن محو  العرضبعد اطالعفو عىل مذكرة  ،م11/11/7221و12و9و8

كحامو كظحوم عحداول األرحفؿ ذم إيحو ة  لؾـظحروجد مـ جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقحي: 

 ."عداول"الًعقديي 

 .هح71/12/1219واليفوجيخ ( 372)الؼراج وبعد االطالع عىل 

كحامو  إيحو ة اهلوئرة قرررتوإيحراء اليفعحديالا الال محي  وايـوقشي،الدجاري والـظر  وبعد

، وال يعد بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج ايققعي مـ اهلقئي "عداول"كظوم عداول األرفؿ الًعقديي 

 .ؿؾ بلي مـفاهذا الؼراج مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ايعـقي الع

 .  اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل        

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    : املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: اريخالت                                                     (488)القرار              
 

 «بطاق١ ايٛضٝط»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72 ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس الًـي ال

بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ م، 12/1/7227و9و8

 ."بطوقي القرقط"إيو ة كؿقمو : ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم

د والرشححكوا واجلؿعقححوا وهححل بطوقححي يًححيف دمفو مـححدوبق عؿححالء اليفؿقححز مححـ األفححرا

وايمرًوا اخلرييي، لؾؼقوم بنيداع الـؼقد عـ طريؼ أيفزة الةاا اآليل اليفوبعي لؾرشحكي، أو 

 .عـ طريؼ الـقافذ اخلوصي بذلؽ ذم فروع الرشكي

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

إيحو ة كؿحقمو  قررت اهلوئرةا الال مي، وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديال

 .بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج ايققعي مـ اهلقئي "بطاقة الوسو "

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (489) القرار             
 

 «ايٓٗائٞ ايكٝد»اتفاق١ٝ  إجاش٠: املٛضٛع
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم الديـ، أمو بعد إىلبنحًون 

لرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، ا اهلقئي فنن  

 هحح76/12/1277و75و72ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس  الًـي

ايعدة مـ أموكيففحو بشحلن محو وجد  العرضبعد اطالعفو عىل مذكرة م، 12/1/7227و9و 8-

 ."الـفودل الؼقد"إيو ة اعػوققي : ذم لؾـظرا الدولقي: مـ جمؿقعي االريف اج والعالقو

بني ايرارؾ والرشكي ذم جمحول حتصحقؾ الشحقؽوا بولعؿؾحي األيـٌقحي، وعؽحقن  اعػوققي وهل

لؼقؿحي الشحقؽ ذم حًحوا الرشحكي إوحوفي هنودقحي بعحد محروج ايحدة ايبحددة ذم  ايرارحؾإووفي 

 .االعػوققي

 .قذيي لؾفقئي ذم ايقوقععىل عقصقي الؾجـي اليفـػ االطالع وبعد

 :والـظر وايـوقشي، وإيراء مجؾي مـ اليفعديالا، قرجا اهلقئي مو يليت الدجاري وبعد

 .اهلقئيايرفؼي هبذا الؼراج، ايققعي مـ  بولصقغي "الـفودل الؼقد"اعػوققي  إيو ة: أوال  

فحو وكحقاًل لرشحكي العالقي بني الرشكي وايرارؾ عالقي وكولحي، يؽحقن ايرارحؾ فق عيعد: ثاىوا  

األوجاق ًحؿ ولقًً مـ بوا الضحان وال محـ بحوا ح ،ذم حتصقؾ الشقؽوا بلير الرايبل

 .اليفجوجيي
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اليفحل يؽحقن فقفحو ايرارحؾ مًحئقالً عحـ  احلحوالامحـ ( ايودة رحوبعوً )مكر ذم االعػوققي  ومو 

ملححؽ بًححٌى عػريطححف وعؼصححريه ذم عؾححؽ  فححننإجيححوع الشححقؽوا بعححد مححروج الححزمـ ايبححدد، 

 .حلوالاا

ييفعؾحؼ بولٌـحد الحذي خيححص الؼحوكقن واال يفصححوص الؼضحودل فعحىل الشححركي أن  فقا: ثالثا  

 /75و72و73اهلقئححي الشحححرعقي ذم اييفاعفححو الًحححوبع وال الثححني بيفوجيحححخ  بيفقيقحححفععؿحححؾ 

 .هح1/1277

 .ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني اهلل وصىل

 

، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،   عبـــداهلل بـــن عقيـــل :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (490)القرار              
 

 إجاش٠ تعدٌٜ ع٢ً اتفاق١ٝ : املٛضٛع

 (433)اجملاش٠ بايكساز  «خدَات اضتشاز١ٜ»
 

وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  احلؿد هلل

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ م، 12/1/7227و9و8

 ححدموا "إيحو ة ععححديالا عححىل اعػوققححي : جمؿقعحي االرححيف اج والعالقححوا الدولقححي: لؾـظححر ذم

هح، وملؽ بغرض عقققعفو محع 75/11/1271واليفوجيخ ( 233)ايجو ة بولؼراج  "اريفشوجيي

 .أحد ايًيفشوجيـ

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

إيححو ة  قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر وايـوقشححي، وإيححراء اليفعححديالا الال مححي، 

بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج، ايققعحي محـ اهلقئحي،  "اتػاقوة خدمات استشارية"اليفعديالا عىل 

 .لًوبؼ فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفاوال يعد هذا اليفعديؾ مؾغقًو لؾؼراج ا

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                  (491)القرار              

 

 إجاش٠ مناذج يًٛضاط١ يف األضِٗ ايدٚي١ٝ: املٛضٛع

 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

ع واألجبعحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورح

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ  ،م12/1/7227و9و8

إيحو ة ثالثحي كحامو لؾقرحوطي ذم األرحفؿ : جمؿقعي االرحيف اج والعالقحوا الدولقحي: لؾـظحر ذم

، "طؾى حتقيؾ محـ حًحوا ارحيف اجي إىل حًحوا يحوج أو العؽحس"كؿقمو : دولقي، وهلال

 ."عؿقلي القروطي"، وكؿقمو "طؾى حتقيؾ أرفؿ مـ بـؽ إىل آ ر بدون مؼوبؾ"وكؿقمو 

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

إيحو ة الحـامو  قررت اهلوئرة مي، وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي، وإيراء اليفعديالا الال

 .ايذكقجة بولصقغي ايرفؼي هبذا الؼراج، ايققعي مـ اهلقئي

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

 عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،    :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (492)ر القرا             
 

 ( ثايجًا)تعدٌٜ املاد٠ : املٛضٛع

 (330)اجملاش بايكساز ذٟ ايسقِ  «عكد بٝع بايتكطٝط»َٔ 

  702ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   
 

وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

داجة العومي، قوعي اييفاعحوا اهلقئحي، بعحد اضم، ذم مديـي الريوض، مٌـك 12/1/7227و9و8

: اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد مـ ايجؿقعي اليفجوجيي: لؾـظر ذم

واليفوجيخ ( 332)ايجو  بولؼراج مي الرقؿ  "عؼد بوع بالتؼسو "مـ ( ثالثا  )ععديؾ ايودة إيو ة 

يحودة محل قم بـصحف محـ عؼحقد بقحع العؼحوج هح، عؾًا بلن مو أوحقػ إىل هحذه ا32/17/1219

 (.225و222)ايجو ة بولؼراجيـ 

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

 "عؼرد بورع بالتؼسرو "مـ  (ثالثا  )إيو ة ععديؾ ايودة  قررت اهلوئةوبعد الدجاري والـظر، 

 :ليفؽقن بولـص اآليت

   :يتعىل الـبق اآلايٌقع ثؿـ ػولي الطرا ال ولٌ بًداد وبؽليفزم الطرا ال وي ا: ثالثا"

جيحول ... .فؼحط)ي جيحول رحعقد... .وقحدجه دفعي مؼدمحي عـحد اليفقققحع عحىل هحذا العؼحد( أ

 (.  رعقدي
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يًحدد عحىل أقًحوط ( جيحول رحعقدي ...فؼحط) جيحول رحعقدي  ...بوقل الح ؿـ وقحدجه( ا

   :يتم، وفؼو لقًطوً  ....شفريي ميفيفوبعي مق عي عىل عدد

قًححوط ثوبيفححي ألا لوبححوق، ../../...عححوجيخ ذمويًححيفبؼ  ،جيححول...ولألالؼًححط امؼححداج 

إال إن ... .مـ كؾ شحفر... .يقم ذمعًيفبؼ  لجيو.... .كؾ قًط مؼداج، وقًط...... .وعددهو

ويًحيفبؼ عؿ رصا الراعى قٌؾ ملؽ فيفًيفبؼ يقم رصفف، وحتجحز محـ احلًحوا قٌؾحف بقحقم، 

ألمحر  اً رحـدبؽػولحي الطحرا ال ولحٌ حرج الطرا ال حوي ، وقد .../..../...ذم  ريألالؼًط ا

 (. جيول رعقدي)....... ل جيو... .بوقل ال ؿـ وقدجه ؿؼداجول بألالطرا ا

وذم حولي جغٌي الطرا ال وي ععجقؾ رداد بعض األقًوط أو كؾفو قٌؾ مقاعقد اريفبؼوقفو 

محـ الطحرا األول بؼٌحقل ملحؽ أو  فقيفؿ االعػوق بني الطرفني عىل ملحؽ ذم حقـحف، دون اليفحزام

 .  هح-أ"بقوع مؼداج معني أو كًٌي مـ الديـ اييفعجؾ بف

 .وال يعد هذا اليفعديؾ مؾغقًو لؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ايعـقي العؿؾ بلي مـفا

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

 بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،  عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل  :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                  (493)القرار              
 

 " اتفاق١ٝ شساء ضٝازات"تعدٌٜ ع٢ً : املٛضٛع

 (462ٚ 441)اجملاش٠ بايكسازٜٔ 
 

ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ  احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

طالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ بعد ا ،م12/1/7227و9و8

اتػاقورة "محـ  (سرابعا  )إيو ة ععديؾ اضشوجة ايريعقي ذم ايحودة : ايجؿقعي اليفجوجيي: لؾـظر ذم

هح، وبولؼراج مي 32/17/1271واليفوجيخ( 221)ايجو ة بولؼراج مي الرقؿ  "رشاء سوارات

( رودرًو أ، ورودرحًو ا)ليفؽقن اضشوجة إىل ايودة  هح،19/3/1277واليفوجيخ ( 267)الرقؿ 

 (. ومًًو أ، و ومًًو ا)بدالً مـ 

 .وبعد االطالع عىل مو اكيففً إلقف الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

اتػاقوررة رشاء "مححـ  (سررابعا  )ععححديؾ ايححودة إيححو ة  قررررت اهلوئررةالـظححر الدجارححي و عححدوب

 :اآلعقيبولصقغي ليفؽقن  "سوارات

 حالل محدة ال  (سادسا  أ)ثؿـ الًقوجاا ايشرتاة طٌؼًو لؾادة  الطرف األوليدفع  :ابعا  س"

بحلن عؽحقن بؽومحؾ  الطررف الثراينيقمًو مـ عوجيخ عًؾؿف هلو، وملؽ ميطحي اليفحزام .. .عيفجوو 

الطررف مؾبؼوهتو وعقابعفو، وأن عؽقن مطوبؼي لؾـقع وايقديؾ وايقاصػوا الحقاجدة ذم قٌحقل 
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أصحؾ الػحقاعري، والٌطوقحوا اجلؿركقحي ايصحدقي،  الطررف األول، وأن يؼحدم (شحرتياي) األول

للطررف فنما ختؾػ  ء مـ ملؽ فحنن . وصقجة مـ الؼٌقل بولرشاء، ومجقع مؾبؼوا الًقوجة

حقـئذ مجقع أيقج الـؼؾ  الطرف الثاين، وييفبؿؾ الطرف الثايناحلؼ ذم جد الًقوجاا إىل  األول

واليفل أبؼقً ذم مًيفقدع أو  (سادسا  ب)لؾًقوجاا ايشرتاة طٌؼًو لؾادة  أمو بولـًٌي. واضجيوع

لؾٌطوقوا  الطرف األولمـ عوجيخ عًؾؿ ... .فقيفؿ دفع ثؿـفو  الل مدة الطرف الثاينمعرض 

 .هح-أ"اجلؿركقي والػقاعري ومجقع مؾبؼوا الًقوجة

ايجحو ة بحولؼراجيـ  "اتاتػاقورة رشاء سروار"مـ ( سابعا  )ويعد هذا اليفعديؾ معدالً لؾادة 

 (.267و221)

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (494)القرار              
 

 إقساز "تعدٌٜ ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (283)اجملاش بايكساز " ٚتعٗد صاحب ايتطٗٝالت األصًٞ
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

يةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ا

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ م12/1/7227و9و8

إقرررار وتعهررد  رراح  "عححىل كؿححقمو إيححو ة ععححديؾ : مححدير إداجة جقوبححي االدححيفان: لؾـظححر ذم

 .هح78/8/1218واليفوجيخ ( 783)ايجو  بولؼراج  "التسهوالت األ يل

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

إقررار وتعهرد  راح  "ععديالا عحىل كؿحقمو إيو ة  قررت اهلوئةالـظر الدجاري و وبعد

، وال يعد هذا الؼراج مؾغقحًو ايققعي مـ اهلقئي ،الؼراج هبذابولصقغي ايرفؼي  "التسهوالت األ يل

اهلل ورحؾؿ عحىل كٌقـحو حمؿحد وعحىل آلحف  وصحىل.  العؿؾ بلي محـفا يلؾؼراج الًوبؼ فؾؾجفي ايعـق

 .وصبٌف أمجعني

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (495)القرار              
 

 إجاش٠ تعدٌٜ ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (438)اجملاش بايكساز  «تػٝري نفٌٝ»
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :يقم الديـ، أمو بعد بنحًون إىل

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

جد محـ بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وم، 12/1/7227و9و8

ايجحو  بحولؼراج مي  "تغور  كػورل"إيو ة ععديؾ عىل كؿحقمو : ايجؿقعي اليفجوجيي: لؾـظر ذم

 .هح77/17/1271واليفوجيخ( 238)الرقؿ 

 .وبعد االطالع عىل مو اكيففً إلقف الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

بولصحقغي  "ولتغو  كػ"مو قكؿاليفعديالا عىل إيو ة  قررت اهلوئةالـظر و الدجاري وبعد

، وال يعد هذا الؼراج مؾغقًو لؾؼحراج الًحوبؼ فؾؾجفحي ايعـقحي ايققعي مـ اهلقئي ،الؼراج هبذاايرفؼي 

 .العؿؾ بلي مـفا

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .الرمحن األطر عبد
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                  (496)القرار              

 

 َٓع أخر ايدفع١ املكد١َ قبٌ ايعكد، : املٛضٛع

 ٚجٛاش تكدِٜ زٖٔ ْكدٟ

 
ومحـ  احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿحد وعحىل آلحف وصحبٌف،

 :عٌعفؿ بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ  م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة12/1/7227و9و8

ايجؿقعي اليفجوجيي: ضعودة الـظر ذم اشرتاط ويقد دفعي مؼدمحي ذم حًحوا العؿقحؾ الراغحى 

 .ذم الرشاء بوليفؼًقط مـ الرشكي دون احلجز عؾقفو

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

واليفحوجيخ ( 133)الؼحراج مو الحرقؿ : وبعد االطحالع عحىل عحدد محـ قحراجاا اهلقئحي، ومـفحو

هححح، والؼححراج مو الححرقؿ 3/2/1213واليفححوجيخ ( 127)هححح، والؼححراج مو الححرقؿ 8/3/1213

هححح، 8/8/1217واليفححوجيخ ( 722)هححح، والؼححراج مو الححرقؿ 9/2/1213واليفححوجيخ ( 126)

 .هح78/8/1218واليفوجيخ ( 783)والؼراج مو الرقؿ 

 :مو يليت اهلوئة قررت وايـوقشي الـظرو الدجاري وبعد
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عمكد اهلقئي مو وجد ذم عدد مـ قراجاهتو مـ أكف ال جيق  أ ذ الدفعي ايؼدمي قٌؾ عؼد الٌقحع،  :أوال  

: وملؽ ألن الدفعحي (722)مـف، والؼراج مو الرقؿ  خامسا  ذم الػؼرة ( 126)ومـفو الؼراج مو الرقؿ 

 .ؾ العؼد إكا هق وعد ال بقعايؼدمي إكا عم ذ ذم عؼد بقع، ومو بني الرشكي والعؿقؾ قٌ

مٌؾغًو كؼديًو معقـًو أو حتجزه مـ احلًوا اجلوجي  -قٌؾ العؼد-جيق  لؾرشكي أن عل ذ  :ثاىوا  

 .لؾعؿقؾ عىل رٌقؾ الرهـ أو الضان

ويؽقن ملؽ مـ بوا عؼديؿ الرهـ قٌؾ العؼد، وال جيق  لؾرشكي أن عًيف دم هحذا الحرهـ 

ن عيف ذه ورقؾي ضلزام العؿقؾ بولعؼد، ولؾعؿقؾ أن يًرتده يصؾبي عؼد الٌقع قٌؾ اكعؼوده، كل

: وكصحفو( 126)محـ الؼحراج مي الحرقؿ  ثاىورا  قٌؾ لزوم اليفعوقد، وهذا مقافؼ يو وجد ذم الػؼرة 

أيو ا اهلقئي لؾرشكي أن عطؾى مـ عؿالدفو واكوا وعيفقثؼ مـ حؼققفحو اليفحل ريفـشحل محـ "

الضاكوا ذم عؼقد ايراببحي محع عؿالدفحو إال بعحد يراء اليفعومؾ معفؿ، عىل أال عًيف دم هذه 

عقققع همالء العؿالء عؼقد ايراببي، وثٌوا العؼد معًو، وعؽيفى الرشكي لؾعؿقؾ ذم  طحوا 

قٌقهلو الضاكوا وحتديد رؼػ اليفعومؾ معف عٌوجة عمكد عدم أحؼقي الرشكي ذم اريف دام هحذه 

ايراببي مـ الطحرفني، أي بعحد أن متيفؾحؽ  الضاكوا ذم معومالا ايراببي إال بعد عقققع عؼقد

هح، كا أكف مقافحؼ لؾؼحراج مي الحرقؿ -أ"الرشكي الٌضوعي ايطؾقبي وعيفًؾؿفو ثؿ عٌقعفو لؾعؿقؾ

 .الذي أيو  عددًا مـ صقغ الضاكوا واليفقثقؼوا اليفل عم ذ مـ العؿقؾ رؾػوً ( 783)

، والؼراج مي الرقؿ (133)ؿ أمو مو وجد مـ مـع أ ذ الضاكوا قٌؾ العؼد بولؼراج مي الرق

، وعلكد اضلغوء بولؼراج مي الرقؿ (126)مـ الؼراج مي الرقؿ  ثاىوا  ، ففق مؾغك بولػؼرة (127)

 .، الؾذيـ وجد فقفا إيو ة أ ذ الضاكوا واليفقثقؼوا قٌؾ العؼد(783)

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

ــ :املٛقعوووٕٛ ل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،   عبـــداهلل بـــن عقيـ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                  (497)القرار              
 

 طًبات ادتُعٝات ارتري١ٜ: املٛضٛع
 

ؿحد وعحىل آلحف وصحبٌف، ومحـ احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حم

 :عٌعفؿ بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو اليفورحع واألجبعحني،     

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ  بعد اطالعفو ،م12/1/7227و9و8

 : ايجؿقعي ايةفقي: لؾـظر ذم بعض طؾٌوا اجلؿعقوا اخلرييي، ومـفو

عق يع مطقيحوا أو مطٌقعحوا  وصحي هبحذه اجلؿعقحوا عحـ طريحؼ الػحروع أو إجفوقفحو  -

 .وؿـ كشقا حًوبوا عؿالء الرشكي

 .كيطٌع كامو ومطقيوا  وصي هبؿ عىل حًوا الرش -

 .طؾى أيفزة حورى آيل وبرامٍ معقـي وأيفزة لعد الـؼقد -

 .طؾٌفؿ ايًومهي ذم عق يع بعض اهلدايو عىل كٌوج اييفربعني هلذه اجلؿعقوا -

وقد عًوءلً اجلفي ايعـقي عـ إمؽوكقي عؼديؿ هذه اييفطؾٌوا الحقاجد مكرهحو أو بعحض مـفحو 

ه اجلؿعقوا اخلرييي مـ حًحوا اليفطفحري لؾجؿعقوا اخلرييي: لزيودة اليفعومؾ؟ وهؾ ععطك هذ

 .؟(احلًوا اخلريي)

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع
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عؼحديؿ بعحض ايـحوفع لصحول  ": وبعد االطالع عىل الٌبحٌ ايعحد محـ أموكحي اهلقئحي بعـحقان

 ."اجلؿعقوا اخلرييي بؿؼوبؾ احلًوبوا اجلوجيي هلو

 .هح72/7/1272ايمج ني بح ( 355و 352)ؼراجيـ وبعد االطالع عىل ال

 :مو يليت قررت اهلوئة وايـوقشي الـظرو الدجاري وبعد

مححـ أكححف ال جيححق  مححـ  هححدايو عقـقححي ( 355و 352)عمكححد اهلقئححي مححو وجد ذم قراجهيححو  :أوال  

ألصبوا احلًوبوا اجلوجيي مـ أيؾ عؾؽ احلًوبوا، وييفلكد ايـع فقا لق اشحرتط ملحؽ عـحد 

 .احلًوا اجلوجي: ألن هذا مـ بوا الؼرض الذي ير كػعوً  فيف 

وعؾقف فال جيق  لؾرشكي أن عطٌع عحىل حًحوهبو كحامو ومطقيحوا عؾحؽ اجلؿعقحوا، وال أن 

عؼدم هلو األشقوء العقـقحي أو اهلحدايو ايحذكقجة ذم الًحمال، كحا ال جيحق  أن ععطقفحو محـ الرصحقد 

 .يوجيي لدى الرشكي ايجـى مو دام كؾ ملؽ مـ أيؾ فيفبفو حًوبوا

أمو إن كون ليفؾؽ اجلؿعقوا حًوبوا اريف اجيي، فال موكع محـ إعطودفحو محو مكحر برشحط أال 

يؽقن ملؽ مـ مول ايًيف ؿر: وملؽ ألن احلًوبوا االريف اجيي لقًً قرووًو، فال عؽقن مـ 

 .الؼرض الذي ير كػعوً 

 :ـ ملؽ مو يليتال يد ؾ ذم ايـع مو مل يؽـ مـ أيؾ فيف  احلًوا، وم :ثاىوا  

اليفربعوا وايعقكوا اليفل كوكً معيفودة ومعفحقدة بحني الرشحكي وعؾحؽ اجلؿعقحوا قٌحؾ  -أ

 .فيفبفو لؾبًوا اجلوجي لدهيو

إما عربعً الرشكي عربعوا غري خمصقصي بيفؾؽ اجلؿعقوا اليفل هلو حًحوبوا يوجيحي  -ا

 .لدهيو، فال موكع أن عيفربع هلو كغريهو

ليفل ال ختحيفص بعؿحالء احلًحوبوا اجلوجيحي، وإكحا عؽحقن هلحؿ هدايو الدعويي واضعالن ا -و

 .ولغريهؿ: كويقاد الدعودقي مـ أقالم، وعؼوويؿ، وجمالا، وكيفى، وكبق ملؽ



 740 

ولؾرشكي أن عًفؿ ذم عق يع مو طٌعيفف اجلؿعقوا اخلرييي مـ كحامو ومطقيحوا عحـ طريحؼ 

 .فروع الرشكي وكبقهو

ل حًحوبوا عؾحؽ اجلؿعقحوا محو مل يؽحـ ملحؽ اهلدايو وايعقكوا اليفحل عؽحقن بعحد إقػحو -د

 .مشرتطًو عـد فيف  احلًوا

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

 

، أمحــد املبــاركي،  1عبــداهلل بــن عقيــل، عبــداهلل الزايــد، عبــداهلل بــن ع،يــب        :املٛقعووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 

 

                                                 
محـ مـحع الرشحكي محـ [ أوالً ]الحيفبػظ   حوص بحا يحوء ذم  » :حتػظ الشقخ عٌداهلل بـ مـقع، و كص حتػظف (1)

ايو لعؿالدفو حقٌ ال أجى أن اجلًوبوا اجلوجيي قروض وإكا هل ودادع ذم الذمي فنما قحدمً عؼديؿفو هد

 .«الرشكي هدايو لعؿالدفو مـ غري مط فال يظفر يل موكع مـ ملؽ واهلل أعؾؿ
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                 ( 498)القرار              
 

 حهِ طًب االضرتداد َٔ َعاَالت ايبٝع اآلجٌ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصحبٌف ومحـ عحٌعفؿ 

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

لالرحيف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع واألجبعحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبحل ايةحفقي 

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

 محـمذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد م، بعد اطالعفو عىل 12/1/7227و9و8

طؾى اررتداد مـ معومالا " إيو ة كؿقمو: جمؿقعي االريف اج والعالقوا الدولقي: لؾـظر ذم

 . "الٌقع األيؾ

( 732) الحرقؿمي ايجحو ة بحولؼراج  "اعػوققحي ارحيف اج ذم الٌقحع اآليحؾ"وبعد اطالعفو عىل 

 .هح7/3/1217واليفوجيخ 

حؽؿ إقراض العؿقؾ ايًيف ؿر ذم ": وبعد اطالعفو عىل الٌبٌ ايعد مـ أموكي اهلقئي بعـقان

 . "وجبي قٌؾ حقو ة حؼفحولي اررتداد حصيفف مـ صـدوق ايض

 :مو يليتقررت اهلوئة  وبعد الدجاري والـظر وايـوقشي

ايجحو ة  "اعػوققحي ارحيف اج ذم الٌقحع اآليحؾ": محـ (6)حتذا اجلؿؾي القاجدة ذم ايودة  :أوال  

وذم ححول جغٌيفحل ذم رحبى بعحض أو كحؾ حصحيفل ذم .. ": وكصفو( 732)بولؼراج مي الرقؿ 

هحح: وملحؽ ألن .أ"ؾرشكي إن شوءا أن عشرتي حصيفل برأس ايولالصػؼي قٌؾ عصػقيففو فنن ل

بقع جا ايول كصقٌف عىل الرشكي بعد بقع الًؾعي آياًل يعد مـ صقج بقع الديـ ايؿـقعي ايمديي 

 .إىل الربو
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بؽومؾفحو ( 5)مـفحو ليفؽحقن ايحودة ( 5)مـ االعػوققحي إىل ايحودة ( 6)يضوا صدج ايودة  :ثاىوا  

حولي اكيففوء ايدة ايبحددة محـ قحٌيل الرحيف اج ايٌؾحغ ايؼحدم مـحل يحيفؿ إوحوفي  ذم": بولـص اآليت

العودد عؾؼودقًو إىل ايٌؾغ ايًيف ؿر، ويعد ملؽ عػقيضًو لؽؿ بيفجديد االريف اج عؾؼودقًو يدة  وثؾي مو 

مل أبؾغؽؿ  طقًو ب الا ملؽ قٌؾ أرٌقعني مـ عحوجيخ ارحيفبؼوق عًحديد ققؿحي الصحػؼي، وال 

هح، وععدل أجقوم ايحقاد اليفولقحي .أ"اررتداد  ء مـ مٌؾغ االريف اج قٌؾ عصػقي ايضوجبيحيؼ يل 

 .ذم االعػوققي بـوء عىل ملؽ

 (.732)مـ االعػوققي ايجو ة بولؼراج مي الرقؿ ( 6و5)ويعد هذا معدالً لؾادعني 

عؾحؽ الًحؾعي أو إما كوكً الًؾعي قودؿي مل ييفؿ بقعفو، فؾؾرشكي أن عشرتي مـ عؿقؾفو  :ثالثا  

 .بعضفو حًى مو ييفػؼون عؾقف ذم حقـف

طؾححى ارححرتداد مححـ )بـححوء عححىل ملححؽ، فعححىل الرشححكي أن ععححدل الـؿححقمو ايححذكقج  :رابعررا  

 .، وفؼ مو يوء ذم هذا الؼراج، ومـ ثؿ عرفعف لؾفقئي لؾـظر فقف(معومالا الٌقع اآليؾ

 .  عنياهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمج وصىل        

 

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: التاريخ                                                     (499)القرار              
 

 املد٠، حهِ أخر ايسضِ ع٢ً تعدٌٜ االعتُاد بصٜاد٠ : املٛضٛع

 ٚاذتهِ يف تفاٚت ايسضِ املأخٛذ ع٢ً فتح االعتُاد
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌل بعده، حمؿد وآلف وصبٌف ومحـ عحٌعفؿ  

 :بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفحو اليفورحع  واألجبعحني،   

هحح 76/12/1277و75و72ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿحقس  الًـي

بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة محـ أموكيففحو بشحلن محو وجد م، 12/1/7227و9و8-

 :لؾـظر ذم مًودؾ ذم جرقم االعيفاداا وهل ،مـ ايجؿقعي ايةفقي

عحىل فحيف  االعحيفاد، و يودعحف ذم اعحيفاداا بقون احلؽؿ ذم عػووا مؼداج الررؿ ايحل قم  -أ

 .الؼٌقل

 .أ ذ جرؿ عىل ععديؾ االعيفاد بزيودة مدعف -ا

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

( 219)اليفلكقححد عححىل مححو وجد ذم قراجهححو مي الححرقؿ  قررررت اهلوئررةوبعححد الدجارححي والـظححر 

ا  أ حذ جرحؿ عحىل ععحديؾ االعحيفاد بزيحودة ايحدة، هح بشلن عحدم يحق71/2/1271واليفوجيخ 

أمو مؼداج مو يم حذ محـ الررحؿ ابيفحداء عـحد فحيف  . وملؽ بعدًا عـ شٌفي الربو ذم مراعوة الزمـ

االعيفاد واليفػريؼ ذم مؼداج الررؿ بني اعيفاداا الؼٌقل واالطالع فحوألمر فقحف عودحد لؾرشحكي، 

 (.219)ف الؼراج مو الرقؿ وال موكع مـف معًو، وهذا دا حؾ فقا دل عؾق

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

عبـــداهلل بـــن عقيـــل، عبـــداهلل الزايـــد، عبـــداهلل بـــن ع،يـــب، أمحـــد املبـــاركي،     :املٛقعوووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 هـ26/10/1422: ريخالتا                                                      (500)القرار             
 

 بٝع ايعكاز قبٌ إفساغ ايضو باضِ ايشسن١: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، والصالة والًالم عىل مـ ال كٌحل بعحده، حمؿحد وعحىل آلحف وصحبٌف ومحـ 

 :عٌعفؿ بنحًون إىل يقم الديـ، أمو بعد

واألجبعحني، فنن اهلقئي الرشعقي لرشكي الرايبل ايةفقي لالريف اج ذم اييفاعفو اليفورع      

-هح76/12/1277و75و72الًـي ال ول ي، الدوجة ال وكقي، أيوم ال الثوء واألجبعوء واخلؿقس 

م، بعد اطالعفو عىل مذكرة العرض ايعدة مـ أموكيففو بشلن مو وجد محـ 12/1/7227و9و8

ايجؿقعي اليفجوجيي: لؾـظر ذم حؽؿ بقع الرشكي العؼوج قٌحؾ صحدوج الصحؽ بورحؿفو: إم عؼحقم 

بٌقع بعض العؼوجاا لعؿالدفو طولٌل الرشاء قٌؾ صدوج الصؽ بورؿفو بصػيففو مولؽًو  الرشكي

لؾعؼوج، وعشري الرشكي إىل أكف جغؿ عل ر صدوج الصؽ إال أن واقعي الٌقع عؽقن قحد حصحؾً 

ايجحو   "عًحؾؿ أصحؾ شحقؽ"بؼريـي عًؾؿ ايولؽ ل ؿـ العؼوج وإقراجه بذلؽ بؿقيى كؿقمو 

هح، وبؼريـي إثٌحوا واقعحي الٌقحع وعًحؾؿ 77/17/1271واليفوجيخ  (235)بولؼراج مي الرقؿ 

 .ال ؿـ ذم حمي الضٌط لدى كوعى العدل، والذي يًيفـد إلقف ذم إصداج الصؽ اجلديد

 .وبعد االطالع عىل عقصقي الؾجـي اليفـػقذيي لؾفقئي ذم ايقوقع

ي العؼوج قٌؾ صحدوج أكف ال موكع مـ بقع الرشك قررت اهلوئة وايـوقشي الـظرو الدجاري وبعد

الصؽ بورؿفو مو دامً الرشكي قد مؾؽً العؼوج: ألن الصؽ عقثقؼ لؾٌقع ولقس إكشحوءًا لحف، 

 .بؾ جيق  لؾرشكي إما متؾؽً العؼوج أن عٌقعف ولق مل يقثؼ ذم حمي الضٌط

 .اهلل ورؾؿ عىل كٌقـو حمؿد وعىل آلف وصبٌف أمجعني وصىل

لزايــــد، عبــــداهلل بــــن ع،يــــب، أمحــــد املبــــاركي،  عبــــداهلل بــــن عقيــــل، عبــــداهلل ا  :املٛقعووووٕٛ

 .عبدالرمحن األطر 
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 168 ....................................................... وبؼل تقثقؼ إجراءاتف

اح جقاز أن تلخذ رشـة افراجحل أجرًا وكسبة حمددة مـ أرب:(122) افؼرار

 172 ................................ رشـة مسامهة تـشئفا وتديرها مع ضر  آخر

بقع ورشاء معدن افبالتغ ال تـطبؼ ظؾقف أحؽام افذهب : (121) افؼرار

 171 .................................................................... وافػضة

اب ثؿ حتقيؾفا إػ ضائرة صحـ وإظادة جقاز رشاء ضائرة رـ: (122) افؼرار

 172 ........................... تلجرها ظذ كػس افبائع ثؿ بقعفا ظؾقف بقظد مؾزم

 174 .................. ظدم إجازة ـتابة أي صقغة خؾػ افؽؿبقافة: (123) افؼرار

 175 ......... فتطقير ظالج افنضان (أ)جقاز ادسامهة مع جامعة : (124) افؼرار

جقاز اؿساض مارـات أداكقة وإؿراض دوالرات أمريؽقة  :(125) افؼرار

 177 ............................................ مؼابؾفا فتجـب تؼؾبات األشعار

 179 ............................... اتػاؿقة افسحب ظذ ادؽشق : (126) افؼرار

 182 ....................... و ـؾ ظؼار لمؾقك فؾؼـةتلجر جزء أ: (127) افؼرار

 181 ......................... حقل رشاء أصقل ومعدات ممجرة: (128) افؼرار
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 182 ..... بقع ظؿالت أجـبقة ظذ ظؿالء بلؿؾ مـ شعرها تشجقعًا هلؿ: (112) افؼرار

 183 ................................ رشاء معدن وتصـقعف ثؿ بقعف: (111) افؼرار

جقاز حتقيؾ ادؾؽقة باشؿ افعؿقؾ ادستلجر مع رهـ افعغ : (112) افؼرار

 185 ............................................................ ادمجرة فؾؼـة

وظؼد إجيار  (أ)إجازة اتػاؿقة وظؼد رشاء فبعض وحدات : (113) افؼرار

 186 ..................................................... مؼرون بقظد بافتؿؾقؽ

جقاز مسامهة ادستلجر ذم افربح واخلسارة ظـد بقع افعغ  :(114) افؼرار

 187 ................................................................... ادلجقرة

 189 ......... ريد بضاظةجقاز دخقل افؼـة رشيؽا مع ظؿقؾ فتق: (115) افؼرار

إجازة اإلجراءات اخلاصة بتعاؿد افؼـة مع األجفزة  :(116) افؼرار

 191 ..................................................... افتعؾقؿقة فبـاء اددارس

 192 ............ (أ)اتػاؿقة مشارـة بغ رشـة افراجحل وممشسة  :(117) افؼرار

 193 ....... رشاء رشـة كػط ومعدات ثؿ بقعفا ظذ ظؿقؾ باألجؾ :(118) افؼرار

 194 .... تؼديؿ تلمغ كؼدي مـ افعؿقؾ حلسـ اشتعامل افعؼار ادباع :(119) افؼرار

ظالن بافصحػ مع وـاالت بقع إوضع اشؿ افؼـة ذم : (122) افؼرار

 195 ........................................................ افسقارات بافتؼسقط

 196 .......................................... إدارة حمػظة أشفؿ: (122) افؼرار

 197 ............................ افتزام افعؿقؾ فؾؼـة بديـ أخقف: (123) افؼرار
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ظدم جقاز رص  ؾقائد حسابات ادراشؾغ ظذ ؽر افػؼراء : (124) افؼرار

 198 ................................................... ر اإلشالمقةوجفات اخل

 199 ............. افتعامؾ ذم رشاء افبضائع مـ خالل بقرصة فـدن: (125) افؼرار

 222 ................ (أ) رشـة افدخقل ذم ظؿؾقة بـاء أرض متؾؽفا: (126) افؼرار

فؾعؿالء بلشعار أؿؾ فؾعؿالت افتل ال قع افعؿالت ب: (127) اهلقئة افؼرار

 223 ................................................. تلخذ أشعارها صػة افثبات

 (أ)ظدم جقاز دخقل رشـة افراجحل ذم ظؼد مع رشـة : (128) افؼرار

 225 ................. فتصـقع افطائرات (ب)تتـازل بؿقجبف ظـ ظؼدها مع رشـة 

جيار ادؼرون بقظد افبقع ومعامؾة افعؿقؾ بعدل تعديؾ ظؼد اإل: (131) افؼرار

 227 ............................................................ ظـد ؾسخ افعؼد

 212 ............... رشاء آفة حػر آبار افبسول ثؿ صقاكتفا ثؿ بقعفا: (132) افؼرار

 212 ........................................ يةاإلظتامدات ادستـد: (133) افؼرار

بقع افؼـة فبضائع ذم مـاضؼ ال تقجد فدهيا مستقدظات : (134) افؼرار

 224 ........................................... فؾؼـة وـقػقة ؿبضفا واشتالمفا

 225 ............. (س)االتػاق بغ رشـة افراجحل ورشـة رشـة : (135) افؼرار

 227 ........................... (ك)افدخقل ذم مؼوع مع رشـة : (136) افؼرار

صقغ دخقل افؼـة ذم تـػقذ برامج إشؽاكقة ألظضاء هقئة (: 137)افؼرار 

 228 ....................................................... افتدريس باجلامعات

 232 .....  ظـ تسقية ظؿؾقات بقع ورشاء األشفؿدؾع ؽرامة تلخر: (138) افؼرار
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دخقل افؼـة ذم ظؼد اشتصـاع ومشارـة متـاؿصة مع : (142) افؼرار

 231 .................................................................... ظؿالئفا

 233 .............. اشتػسار حقل ظؼد االجيار ادؼرون بقظد بافبقع: (141) افؼرار

 235 ................... ضؾب افؼـة تعديؾ كؿقذج ضؾب افؼاء: (142) افؼرار

 236 ........................... إجازة صقغة ظؼد تقريد افسقارات: (143) افؼرار

 237 ................................ إجازة صقغة ظؼد االشتصـاع: (144) افؼرار

 238 ................. ظؼد إجيار معدات مؼرون بقظد بافبقع إجازة: (145) افؼرار

 239 ........................................ الظتامدات ادستـديةا: (146) افؼرار

حقل صقغتل ظؼدي االشتصـاع وادؼاوفة فبـاء مراؾؼ تعؾقؿقة : (147) افؼرار

 241 ........................................ بقزارة ادعار  ورئاشة تعؾقؿ افبـات

 242 ..............ؿقام افؼـة بافبـاء ظذ أرض مستلجرة فعؿقؾفا : (148) افؼرار

 244 ..... تك  افؼـة ذم احلسابات افؼؾقؾة مع ضامن افؼـة هلا: (149) افؼرار

 246 ......................... دؾع افػقائد فؾبـقك ادراشؾة وؿبضفا: (152) افؼرار

 248 ....تػقيض ادشسي مـ افؼـة بتحديد واشتالم ما شقشسيف : (151) افؼرار

أشؾقب خط ادتاجرة افذي ترؽب افؼـة ذم افتعامؾ بف مع : (152) افؼرار

 249 .................................................................... ظؿالئفا

 251 ............................ م بلداء خدمات ظؼاريةظؼد افتزا: (154) افؼرار

جقاز حصقل رشـة افراجحل ظذ ظؿقفة ذم حافة بقع أو : (155) افؼرار

 252 ................................................. اشسداد افشقؽات افسقاحقة
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تـػقذ ظؿؾقات إضاؾة ظبارة فؾػؼرة افسادشة مـ اتػاؿقة تقـقؾ ف: (156) افؼرار

 254 .............................. ادتاجرة ذم افعؿالت األجـبقة وادعادن افـػقسة

 255 ................................ بقع افؼـة اخلرشاكة اجلاهزة: (157) افؼرار

 257 ...................... ضؾب ؾتح حساب جاٍر بادعادن افـػقسة: (158) افؼرار

 258 ............ بقع افؼـة فؾذهب وافػضة وافعؿالت فعؿالئفا: (159) ارافؼر

بضامن مـ يشسهيا مـ  جقاز أن يؼقم بائع افبضاظة فؾراجحل: (161) افؼرار

 262  .................................................................. افراجحل

 262 ...فؾعؿقؾ ظذ أرض تؼدمفا افؼـةظؼد اشتصـاع فبـاء مـزل : (162) افؼرار

 263 .................... صقغة ظؼد ادشارـة بغ افؼـة و افعؿقؾ: (163) افؼرار

 264  .... كؿقذج مقحد فػتح حساب جار بافريال وافعؿالت وادعادن: (164) افؼرار

 265 ......... إجازة صقغة صـدوق افراجحل فالشتثامرات ادحؾقة: (166) افؼرار

 266 .................................. تعديؾ ظؼد تقريد شقارات: (167) افؼرار

 267 ................... إجازة صقغة صـدوق افراجحل فؾعؿالت: (168) افؼرار

 269 ................................... خدمة بطاؿة افك  اآليل: (169) افؼرار

 272 ..... ظؼد بقع شقارة إػ ظؼد بقع ظام ألي شؾعة أخرىتعديؾ : (172) افؼرار

 افؼرارظؼد اشتصـاع ادجاز مع اهلقئة بضؾب تعديؾ صقغة : (172) افؼرار

(162) ....................................................................  271 

جازهتام اهلقئة تعديؾ ظؼدي افبقع وادشارـة افؾذيـ شبؼ إ:  (173) افؼرار

 272 ............................................................ (163) هاؼرارب
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إضاؾة كسبة ربح ظذ ظرض شعر فسؾعة يرؽب افعؿقؾ (: 174)افؼرار 

 273 ................................................. رشاءها مرابحة مـ افؼـة

 275 ....... (إيابا)إصدار افؼـة فبطاؿة ادساؾر افدويل ظدم جقاز : (175) افؼرار

 276 ....................... إجازة صقغة صـدوق افػالح افعؼاري: (176) افؼرار

 277 ............ إجازة صقغة صـدوق افراجحل فؾؿالحة افدوفقة: (177) افؼرار

 279 ........ ريؽقةإجازة صقغة صـدوق افراجحل فؾعؼارات األم: (178) افؼرار

إصدار افؼـة بطاؿة إيابا جماكًا إػ مشسـل بطاؿة افػقزا : (179) افؼرار

 281 ..................................................................... افذهبقة

 282 .....دمزئة افعائدات اخلاصة بعؼقد اشتصـاع ادراؾؼ افتعؾقؿقة : (182) افؼرار

 283 .................................... أشفؿ افؼـات ادسامهة: (182) ارافؼر

ظدم جقاز رشاء افذهب و افػضة و افعؿالت بقاشطة بطاؿة : (183) افؼرار

 295 ...................................................................... افػقزا

مؼابؾ رشائفؿ صقؽاهتا  افؼـة فعؿالئفااهلدايا افتل تؼدمفا : (184) افؼرار

 297 ................................................................... افسقاحقة

 322 ....جقاز كؼؾ افديـ ادستحؼ فؾؼـة مـ ظؿقؾ إػ ظؿقؾ آخر: (186) افؼرار

 322 .............. (ي)صقغة ظؼد االشتصـاع بغ افؼـة ورشـة : (187) افؼرار

 323 ......تعديؾ ظؼد االشتصـاع ادقؿع بغ افؼـة وأحد افعؿالء: (188) افؼرار

 324 ....................... كظام افتسفقالت فؾؿتاجرة بافعؿالت: (189) افؼرار
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 326 ................................. تعديؾ ظؼد خدمات ظؼارية: (192) افؼرار

افؼـة ظؿقفة مـ افعؿقؾ مؼابؾ تثؿغ افعؼار افذي  أخذ: (191) افؼرار

 327 ............................ يطؾب مـ افؼـة أن تشسيف ثؿ تبقعف إياه مرابحة

 329 .................... جقاز ؿبقل أشفؿ ما ضامكًا فؼـة أخرى: (192) افؼرار

 312 .................................. إكشاء صـدوق فؼاء ظؼار: (193) افؼرار

ظدم جقاز مطافبة افؼـة ظؿقؾفا حامؾ بطاؿة ؾقزا بؿبافغ فؼاء : (194) افؼرار

 312 .......................................................... تلخره ظـ افسداد

 314 .............. ادصارؾة افػقرية ذم افعؿالت وافذهب وافػضة: (195) افؼرار

اؿساض افؼـة مـ افبـقك ادراشؾة بدون ؾقائد اشتخدامف ذم : (196) رارافؼ

 322 ........................................................ بقع ورشاء افعؿالت

 324 ............................... إجازة مؾحؼ ظؼد االشتصـاع: (198) افؼرار

 325 ...... (س)مع ممشسة ( ؾقزا)افراجحل  اتػاؿقة تسقيؼ بطاؿة(: 199)افؼرار 

بؼاء مبؾغ لماثؾ فؾؿبؾغ األصع افذي تلخر شداده فؾبـؽ : (222) افؼرار

 328 ............................................ افربقي ددة معقـة بصػة اشتثـائقة

ة ظدم جقاز ؿبقل افدؾعة األوػ مـ افثؿـ ذم بققع ادرابح :(222) افؼرار

 329 ..................................................................... ظربقكا

فتحديد  - بطاؿة رصا  افراجحل افدوفقة وافرشقم ادتعؾؼة هبا: (224) افؼرار

 331 ........  -466ـذي اف فؼرارمبؾغ افرشؿ ظذ ظؿؾقات افسحب افـؼدي مؾغك باال

االظتامدات )بعض افعبارات فطؾب افؼاء  إجازة إضاؾة: (225) افؼرار

 337 ............................................ (146) افؼرارادجاز ب (ادستـدية
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 338 ................ رشاء حصة ذم رشـة خدمات وبقعفا مرابحة: (226) افؼرار

 341 ................................... ةابحرمؾحؼ ظؼد اظتامد اد: (228) افؼرار

 342 .............. رشوط إصدار بطاؿة رصا  افراجحل افدوفقة: (229) افؼرار

كعديؾ ظؼد إجيار ظؼار مؼرون بافقظد بافبقع وإجازة صقغة : (212) افؼرار

 343 ............................................................ ادؾحؼ ادرؾؼ بف

 345 ... (172) اهلقئة ؼرارظؼد افبقع ادجاز بمـ يؾ ادادة افتاشعة تعد: (211) افؼرار

 346 .... رشوط وأحؽام اتػاؿقة خدمات هاتػ افراجحل ادكذم: (212) افؼرار

 347 ........................ إجازة ظؼد تلجر صـدوق األماكات: (213) افؼرار

 348 ........................ بقعتعديؾ ظؼد إجيار مؼرون بقظد باف: (214) افؼرار

 352 ............................................ افتؿقيؾ اجلامظل: (215) افؼرار

تعديؾ ؿقؿة افقحدة واحلد األدكك فالصساك ذم صـدوق : (216) افؼرار

 353 ................................................. ادضاربة افؼظقة بافبضائع

 354 ............................ رشاء افؼـة فسقارات وتلجرها: (217) افؼرار

 356 .................... ظؿؾقات تغطقة احلسابات ذم إدارة اخلزيـة: (218) افؼرار

 359 .................. ثاث فؾؿدارسأظؼد اشتصـاع وظؼد تقريد : (219) افؼرار

 362 ....ؾقات خرشاكة جاهزة ومشسيات خرشاكة جاهزةاتػاؿقة كؼ: (222) افؼرار

 361 .....حؾقةؽات احلج ادسحقبة ظذ افبـقك اداتػاؿقة رص  صق: (222) افؼرار

ظدم جقاز حتقيؾ افؼـة مبافغ فعؿالئفا فتضا  حلساباهتؿ : (223) افؼرار

 ..................................................................... افربقية

 

362 
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 364 ................... إجازة صـدوق افراجحل فألشفؿ افعادقة: (224) افؼرار

 365 .......... حتصقؾ افشقؽات افصادرة مـ بـقك حمؾقة و أجـبقة: (226) افؼرار

 367 .............. (172) افؼرارتعديالت ظذ ظؼد افبقع ادجاز ب: (227) افؼرار

 368 ................................... إصدار بطاؿة ماشس ـارد: (228) افؼرار

وافضابط افؼظل  افػرق بغ افضابط افؼظل فؾؿعايـة: (229) افؼرار

 369 .................................................................. فالشتالم

افعؿالء فدى بـقك  ؿقام افؼـة بخدمات تتعؾؼ بلرصدة: (232) افؼرار

 372 ...................................................................... ربقية

 373 ......................ومرابحة  كؿقذج تصػقة اظتامد مشارـة: (231) افؼرار

 374 ...................................... ظؼد وشاضة بافعؿقفة: (232) افؼرار

 375 ....................... صـدوق افراجحل فألشفؿ اخلؾقجقة: (233) رارافؼ

 376 .............................. كامذج االشتثامر ذم افبقع اآلجؾ: (234) افؼرار

 377 .......... رشاء مـتجات ؽذائقة معؾبة مزدة أو جمؿدة وبقعفا(: 235)افؼرار 

 379 ................لجقؾ تسؾقؿ افبضاظة وافثؿـ ظؿؾقة بقع مع ت: (236) افؼرار

ادتعؾؼ بتحصقؾ افشقؽات  (226) اهلقئة افؼظقة افؼرارحقل : (237) افؼرار

 381 ................................................ادسحقبة ظذ بـقك خارجقة 

قئة ات اهلافؼرارافؼاكقين حقل تطبقؼ  باشتػسار ادحاش: (238) افؼرار

 383 ............................................. (217و 228و 173) افؼظقة

إجازة صقغة تعفد يتعفد ؾقف افعؿقؾ ظـد رشائف صقؽات : (239) افؼرار

 ......................................................... شقاحقة مـ افؼـة
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 387 ................... (133و 73) اهلقئةي ؿراراشتػسار حقل : (242) افؼرار

 389 ......................... تعديؾ ظؼد اإلجيار مع افقظد بافبقع: (241) افؼرار

 392 ...... إجازة صـدوق افراجحل فالشتثامر ذم األشفؿ ادكية: (243) افؼرار

 391 .................... إجازة صـدوق افراجحل فؾتلجر ادتـقع: (244) افؼرار

 392 .... افدخقل مع جمؿقظة بـقك إشالمقة فتؿقيؾ جزء مـ مؼوع: (246) افؼرار

إكشاء صـدوق خاص بغ افؼـة ورشـائفا فؼاء رشـات : (247) افؼرار

 394 ............................................. متعثرة وضريؼة ظؿؾ افصـدوق

 (ي)اؿقة إحلاؿقة فعؼد االشتصـاع مع رشـة إجازة صقغة اتػ: (248) افؼرار

 397 .......................... (ت)وصقغة اتػاؿقة إحلاؿقة فعؼد ادؼاوفة مع رشـة 

 398 ................... ظؼد مبايعة صفادات مستحؼات ادزارظغ: (249) افؼرار

 422  ... شتثامريةإجازة صقغة اتػاؿقة االصساك ذم حماؾظ افراجحل اال: (252) افؼرار

 421 ..................... إجازة افؼوط افعامة خلطابات افضامن: (251) افؼرار

 422 ............. إشؼاط ديقن افؼـة ادستبة ظذ بعض ظؿالئفا: (252) افؼرار

 424 .............. إجازة رشوط وأحؽام إصدار بطاؿة افراجحل: (253) افؼرار

 425 .... إجازة تعديؾ فـؿقذج ضؾب بطاؿة رصا  افراجحل افدوفقة: (254) افؼرار

ؾقزا "ظدم جقاز زيادة افرشقم ظذ افسحب افـؼدي ببطاؿة : (255) افؼرار

 426 ................................................................ "افراجحل

قع بافتؼسقط ذم ظؼد ظدم جقاز ضؾب افؼاء ادستخدم ذم افب: (256) افؼرار

 ................................................. افتلجر ادؼرون بقظد افبقع

 

427 
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 428 ................... حتديد كسبة افربح مؼدما ذم ظؼقد ادشارـة: (257) افؼرار

ظدم جقاز أخذ تعفد مـ افعؿقؾ بخصؿ ادكوؾات افتل ترد : (258) افؼرار

 429 ......................................... ظؼقد ادشارـة وادرابحة بعد تقؿقع

 412 ............ (142) فؼرارتعديؾ صقغة ضؾب افؼاء ادجاز با: (259) افؼرار

تؼقيؿ دفقؾ ادراجعة افداخؾقة افذي أظده ادحاشبل افؼاكقين : (262) افؼرار

 411 ............................................................. مؽتب افراصد

بتدائل إجازة صقغ خلطاب افضامن وخطاب افضامن اال: (261) افؼرار

 413 ................................................... وخطاب افضامن افـفائل

إجازة صقغة كؿقذج تعفد مؼابؾ إصدار خطاب ضامن بحري : (262) افؼرار

 414 .............................................. ـ هيؿف األمروكؿقذج صفادة د

 415 ............................................ ظؼد افتسفقالت: (263) افؼرار

 416 ............ (259)تعديؾ صقغة ضؾب افؼاء ادجاز بافؼرار (: 264)افؼرار 

بؿقجب  ؾ ظذ تػقيض افؼـةإجازة صقغة مقاؾؼة افعؿق: (265) افؼرار

 417 .............................. (افػاـس)افتعؾقامت افصادرة بافرشافة اهلاتػقة 

متؾؽ ضافب افؼاء مرابحة جزءا مـ رشـة ادقرد مافؽ : (266) افؼرار

 418 .................................................. افبضاظة ادطؾقب رشاؤها

أخذ ضامكات مـ افعؿقؾ مؼابؾ خطقط افتسفقالت اخلاصة : (267) افؼرار

 422 ................................................... بتـػقذ اظتامدات ادشارـة

إجازة بعض صقغ افتقثقؼ افتل تزمع افؼـة اشتخدامفا ظـد : (268) افؼرار

 ........................................................ افتعامؾ مع ظؿالئفا
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 فؼرارتعديؾ ظؼد بقع ؿطعة أرض بافتؼسقط ادجاز با: (269) اهلقئة افؼرار

(242) .................................................................... 423 

 424 .... (242) فؼرارتعديؾ ظؼد بقع ؿطعة أرض بافتؼسقط ادجاز با: (272) افؼرار

 425 .................................. إجازة صقغة تقـقؾ داخع: (271) فؼرارا

 426 ................................. (246) اهلقئة افؼرارتعديؾ : (272) افؼرار

 427 ......................... صـدوق افراجحل فألشفؿ ادحؾقة: (273) افؼرار

 428 ................. ألشفؿ افؼق األوشط صـدوق افراجحل: (274) افؼرار

 429 ..................... صـدوق افراجحل فؾعؼارات األمريؽقة: (275) افؼرار

 432 ................ إجاز ضريؼة تصػقة صـدوق افػالح افعؼاري(: 276)افؼرار 

شتصـاع مع تعديؾ ادادة افثافثة مـ االتػاؿقة اإلحلاؿقة فعؼد اال: (277) افؼرار

 432 ........................................................ رشـة يـبع افصـاظقة

 433 ........................... حتديد كسبة افربح ذم ظؼد ادرابحة: (278) افؼرار

حتصقؾ افؼـة فغرامات تلخر ظذ ادؼاوفغ ادـػذيـ دؼوع : (279) افؼرار

 434 ................................................................... اددارس

 435 .................... رشاء افؼـة فؾشقؽات بافعؿؾة األجـبقة: (281) افؼرار

 436 .......... ـقػقة حتديد شعر افسقق فؾعؿالت ادباظة فؾعؿالء: (282) افؼرار

 437 ............ ـ ؿبؾ إدارة االئتامن بافؼـةافـامذج ادستخدمة م: (283) افؼرار

 438 ..................... تعديؾ ظؼد افتزام بلداء خدمات ظؼارية: (285) افؼرار
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 439 ..... إرشال احلقاالت افصادرة اخلارجقة فؾؿراشؾغ باخلارج: (286) افؼرار

 441 .............................. رشاء وبقع افشقؽات افسقاحقة: (287) افؼرار

 443 ............. تعديؾ ظؼد بقع ؿطعة أرض بافتؼسقط ومؾحؼاتف: (289) افؼرار

 444 .............. احلط ظـ افعؿقؾ مؼابؾ افسداد ادبؽر فألؿساط: (292) افؼرار

 445 ................................ إجازة صقغة ـػافة حضقرية: (291) افؼرار

 446 ......................................... احلسابات ادشسـة: (293) افؼرار

إجازة صقغتل ضؾب اصساك وضؾب اشسداد اخلاصة : (294) افؼرار

 448 ......................................................... بصـاديؼ االشتثامر

 449 ... ؾتح اظتامد مستـدي تعديؾ رشوط ؾتح االظتامد وإجازة ضؾب: (295) افؼرار

 452 ................................. خمافصة فؼرارإجازة كؿقذج : (296) افؼرار

وتعفد مـ افعؿقؾ ضافب ؾتح حساب جار بافعؿالت  ؿرارإ: (297) افؼرار

 451 ........................................................... وادعادن افـػقسة

تعديؾ رشوط وأحؽام اتػاؿقة خدمات هاتػ افراجحل : (298) رافؼرا

 452 .................................................................... ادكذم

 453 ........... ظدم جقاز افزيادة ذم األجؾ مع افزيادة ذم األرباح(: 299)افؼرار 

يداع أو خدمات أخرى فؾعؿالء ظدم ؿقام افؼـة بتحقيؾ أو إ: (322) افؼرار

 455 ............................................................ حلسابات ربقية

 456 ......................................... إجراءات بقع ظؼار: (321) افؼرار

ظدم جقاز اشتخدام بطاؿة ؾقزا ذم رشاء افذهب وافػضة : (322) افؼرار

 ................................................................. وافعؿالت
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احلؾقل افتل تزمع افؼـة افؼقام هبا فتحصقؾ ادديقكقات : (323) افؼرار

 462 ..................................................................... ادتعثرة

 463 ........................................... اتػاؿقة بقع معادن: (324) افؼرار

ذم ظؼد رشـة  (ب)و بـؽ  (أ)دخقل افؼـة مع رشـة : (325) افؼرار

 464 ..................................................................... حماصة

 465 .......................... ذم احلسابات ادشسـة افؼرارؾصؾ : (326) افؼرار

 466 .................. إجازة كؿقذج خطاب ضامن افدؾعة ادؼدمة: (327) افؼرار

االصساك ذم صـاديؼ االشتثامر ظذ أشاس افسعر اجلاري : (328) افؼرار

 467 ............................................................... وؿت افؼاء

( 284)ؿقة افقـافة األشاشقة ادجازة بافؼرار تعديؾ اتػا(: 329)افؼرار 

 469 ....... وإجازة صقغة معدفة مـفا فؾعؿقؾ هبا مـ ؿبؾ إدارة افؼـة ذم افرياض

 472 ................................... أشفؿ افؼـات ادسامهة: (312) افؼرار

 484 ........................... إجازة اتػاؿقتل افتصـقع وادعاجلة: (311) افؼرار

 485 ........ مـ ادؽتب افعؼاري ادستػقد مـ افسعل ؿراركؿقذج إ: (312) افؼرار

 486 ................................... افسقاشة افؼظقة فؾؼـة :(317) افؼرار

 489 ........... جازة كؿقذج ضؾب تسفقؾ فضامن حساب اشتثامر: (318) افؼرار

إؿراض افؼـة فعؿقؾفا مبؾغًا بغرض اشتثامره ذم بقع األشفؿ : (319) افؼرار

 ................................................. ورشائفا مـ خالل افؼـة
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األمل )يقؿع ظؾقف افعؿقؾ (وتعفد ؿرارإ)إجازة كؿقذج : (322) افؼرار

 491 ......................................... ظـد ؾتح حساب جاِر فف (وافؽػقػ

 492 ........................... حؽؿ االشتثامر بضامن رأس ادال: (321) افؼرار

 495 ................................ إجازة كؿقذج خطاب ضامن: (322) افؼرار

إجازة ؾتح حساب جاِر فقـقؾ افؼـة ذم اتػاؿقة افقـافة : (323) افؼرار

 496 ........................ (329) فؼراروادعدل با (284)اهلقئة  افؼرارادجازة ب

إجازة كؿقذج أمر رشاء أشفؿ  وكؿقذج أمر بقع أشفؿ : (324)افؼرار

 497 ........................... وكؿقذج بقاكات ادستثؿر  وكؿقذج تعديؾ األوامر

ؿقعف مع افؼـة إجازة ظؼد االشتصـاع افذي تزمع افؼـة تق: (325) افؼرار

 498 ......................................................... افسعقدية فؾؽفرباء

 499 ........ (أ)إجازة ظؼد ادؼاوفة افذي تزمع افؼـة تقؿقعف مع : (326) افؼرار

 522 ............................. إجازة كؿقذج ظؼد بقع بافتؼسقط: (332) افؼرار

 فؼرارتعديؾ رشط جزائل وإفغاء حط أرباح افقارد ذم ا: (331) ارافؼر

(172) .................................................................... 521 

 523 ................................... إجازة كؿقذج ضؾب رشاء: (332) افؼرار

 524 .......................... إجازة كؿقذج ضؾب معايـة وحجز: (333) افؼرار

 525 ... تقؿقع افؽػقؾ ـػافة افغرم واألداء ؿبؾ تقؿقع افعؼد مع افعؿقؾ: (334) افؼرار

ادراد بافسعر افذي يؽقن بف رشاء افشقؽات افصادرة مـ : (335) افؼرار

 .................................... افؼـة أو ادحصؾة أو افسقاحقة ادسسدة
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تطبقؼ افضقابط افؼظقة فبقع ورشاء األشفؿ ظذ كشاط : (336) افؼرار

 529 ............................................................... افتقشط ؾقفا

 511 ...........................258و 173يـ افؼرارافعالؿة بغ : (337) افؼرار

 ظـ صـدوق األماكات ادستلجر بشطب حؽؿ افتـازل فؾغر: (338) افؼرار

 513 ..................................................................... االشؿ

 515 ........ ات متعددة ذم مقضقظات متشاهبةافؼرارافعالؿة بغ : (339) افؼرار

 517 ........................... (292)ـذي اف فؼرارافعدول ظـ ا: (342) افؼرار

 519 .......................... ات شابؼةافؼرارتػسر ظبارتغ ذم : (341) افؼرار

حؽؿ أخذ ادقاؾؼة مـ افعؿقؾ ظذ خط افتسفقؾ افذي : (342) افؼرار

 521 ..................................................... حددت ؾقف كسبة افربح

 523 ............................ ؼد بقع افتؼسقطتعديؾ بـد مـ ظ: (343) افؼرار

 525 ....... إجازة كامذج ظؿؾقات ادتاجرة بادعادن ذم بقرصة فـدن: (344) افؼرار

 528 ..................... إجازة كامذج وظؼدي رشاء وبقع ذم فـدن: (345) افؼرار

 532 .................... إجازة كامذج وظؼدي رشاء وبقع ذم فـدن :(346) افؼرار

 532 .............. إجازة خطاب اظتامد مؼوط ؽر ؿابؾ فؾـؼض: (347) افؼرار

إجازة كؿقذجل ضؾب إصدار خطاب ضامن وضؾب تعديؾ : (348) افؼرار

 533 .............................................................. خطاب ضامن

 534 .............................. قظة مـ كامذج افتاجإجازة جمؿ: (349) افؼرار
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 535 ......... ( 344) فؼرارضؾب تعديالت ظذ افـامذج ادجازة با: (352) افؼرار

 536 ............. ضؾب تعديالت ظذ صـدوق ادضاربة بافبضائع: (351) افؼرار

 537 ..................... إجازة كؿقذج تؼرير تؼققؿ وتسعر ظؼار :(352) افؼرار

 538 ................. تك  افؼـة بنشؼاط أو تزع وكحق ذفؽ: (353) افؼرار

 539 ..................................... احلؽؿ ذم بركامج افتؿقّز: (354) افؼرار

 542 .......................... حؽؿ اهلدايا افعقـقة فعؿالء افؼـة: (355) افؼرار

 544  ...اكؽشا  حسابات افعؿالء مؼابؾ ـؿبقاالت مشارـة ومرابحة: (356) افؼرار

 546 ............................. أخذ األجر ظذ خطاب افضامن: (357) افؼرار

إجازة آفقة إضاؾقة فؾتعامؾ مع وـالء افسقارات ادعتؿديـ : (358) افؼرار

 547 ............................................................ وكامذج مرؾؼة بف

إجازة اتػاؿقة تؼديؿ خدمات ادتاجرة باألشفؿ وحػظ : (359) افؼرار

 549 ............ ادقجقدات وكؿقذج ضؾب رشاء أشفؿ وكؿقذج ضؾب بقع أشفؿ

 552 ......................................... إجازة اتػاؿقة حػظ: (362) افؼرار

صقؽات /صقؽات شقاحقة/إجازة كؿقذج بقع ظؿؾة أجـبقة: (362) افؼرار

 551 ....................... صقؽات شقاحقة/ أجـبقة  وكؿقذج رشاء ظؿؾة أجـبقة

إجازة كؿقذج ضؾب إيؼا  صقؽ ظؿقؾ  وكؿقذج ضؾب : (363) افؼرار

 552 .................................................. إيؼا  رص  صقؽ صادر

 553 ........... حقافة/إجازة كؿقذج ضؾب إصدار صقؽ مكذم: (364) افؼرار

 554 .............................. إجازة كؿقذج ؾتح حساب جار: (365) افؼرار
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 555 ................. إجازة كؿقذجل افبقاكات األشاشقة فؾعؿالء: (366) افؼرار

ذج إصعارات افعؿالء ظـ افعؿؾقات ادكؾقة وؾؼا إجازة كام: (367) افؼرار

 556 ................................................................ فـظام افتاج

 557 ... (352و 344)يـ فؼرارضؾب تعديالت ظذ افـامذج ادجازة با: (368) افؼرار

 فـدن ادجازة ضؾب تعديالت ظذ كامذج وظؼدي بقع ورشاء ذم: (369) افؼرار

 562 ............................................................. (345) فؼراربا

 562 ......................... إجازة ظؼد وـافة بافبقع وافتحصقؾ :(371) افؼرار

 563 .... (خطاب اظتامد مستـدي ؽر ؿابؾ فؾـؼض)إجازة كؿقذج  :(372) افؼرار

 565 .......................... (إصعار بػتح اظتامد)إجازة كؿقذج  :(373) افؼرار

إصعار بخصؿ افغطاء افـؼدي وخصؿ )إجازة كؿقذج  :(374) افؼرار

 566 ........................................................ (مصاريػ االظتامد

 567 ........... (وصقل مستـدات/إصعار بتداول)إجازة كؿقذج  :(375) افؼرار

 568 ............... (إصعار اختال  ذم ادستـدات)إجازة كؿقذج  :(376) افؼرار

 569 .................... (ـشػ تسؾقؿ مستـدات)إجازة كؿقذج  :(377) افؼرار

إصعار خصؿ ؿقؿة ادستـدات كاؿصا افغطاء )إجازة كؿقذج  :(378) افؼرار

 572 ................................................................... (افـؼدي

 571 ..... إجازة كؿقذج بشلن ؿبقل ـؿبقافة وافتعؾقامت افالزمة هلا (:379) افؼرار

 572 ....................... (إصعار بقفقصة صحـ)إجازة كؿقذج  :(382) افؼرار
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افبضاظة خارج تعفد مـ افعؿقؾ بتسؾقؿ )إجازة كؿقذج  :(381) افؼرار

 573 ................................................................... (ادؿؾؽة

 574 ............................. (خطاب افتزام بافسداد)إجازة  :(382) افؼرار

 (349) فؼرارفـؿقذجغ افؾذيـ شبؼ إجازهتام باإجازة دمج ا : (383) افؼرار

 575 ............................................................ ذم كؿقذج واحد

 (362) فؼرارإجازة دمج افـؿقذجغ افذيـ شبؼ إجازهتام با : (384) افؼرار

 576 ............................................................ ذم كؿقذج واحد

 (363) فؼرارؼ إجازهتام باإجازة دمج افـؿقذجغ افذيـ شب : (385) افؼرار

 578 ............................................................ ذم كؿقذج واحد

وتعفد ظـد ظدم رؽبة افعؿقؾ ذم  ؿرارإ)إجازة كؿقذج  :(386) افؼرار

 579 ................................................................... (افتلمغ

 582 ....... (إؾادة فؾعؿقؾ بنفغاء االظتامد ادستـدي)إجازة كؿقذج  :(387) افؼرار

 581 .................. (إصعار بؼبقل ادستـدات)إجازة كؿقذجل : (388) افؼرار

 582 .......... (إبالغ االظتامدات ادستـدية افقاردة)إجازة كؿقذج : (389) افؼرار

 584 ........ (ظة إرشال مستـدات اظتامد واردحاؾ)إجازة كؿقذج  :(392) افؼرار

 585 ............. (تعديؾ اظتامد مستـدي صادر)إجازة كؿقذجل  :(391) افؼرار

 587 .......... (إصعار تعديؾ اظتامد مستـدي وارد )إجازة كؿقذج  :(392) افؼرار

 589 .......................... (إجازة كشاط مستـدات افتحصقؾ (:393) افؼرار

 591 ....(إصعار بتسؾؿ افؼـة مستـدات حتصقؾ واردة)إجازة كامذج  :(394) افؼرار
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 592 ..(سؾقؿ مستـدات حتصقؾ واردة فؾعؿقؾـشػ ت)إجازة كؿقذج  :(395) افؼرار

 593 .... (إصعار افبـؽ ادراشؾ بؼبقل ـؿبقافة واردة)إجازة كؿقذجل  :(396) افؼرار

إصعار افعؿقؾ فتسديد ـؿبقافة افتحصقؾ )ة كؿقذج إجاز :(397) افؼرار

 594 ................................................................... (افقاردة

 595 ................. (تؼرير ظـ مقؿػ افتحصقؾ)إجازة كؿقذج  :(398) افؼرار

حل تعفد مؼابؾ إصدار خطاب ضامن مال)إجازة كؿقذج  :(399) افؼرار

 596 ......................................................... (دستـدات حتصقؾ

إصعار افعؿقؾ بتلخر وصقل مستـدات )إجازة كؿقذج : (422) افؼرار

 597 ........................................................ (افتحصقؾ األصؾقة

اريػ افبـؽ ادحع متسؾؿ تسديد مص)إجازة كؿقذج : (421) افؼرار

 598 ....................................................... (مستـدات افتحصقؾ

 599 ........................ (أمر حتصقؾ صادر)إجازة كؿقذجل : (422) افؼرار

إجازة كؿقذج فعرض رؽبة ظؿالء مـ داخؾ ادؿؾؽة ذم رشاء : (423) افؼرار

 622  ............................................. ا متؾؽف افؼـةمعادن باألجؾ لم

 621 ....... (368و 352و 344)ات ؼرارإجازة تعديالت ظذ اف: (424) افؼرار

تػقيض افؼـة فتـػقذ أوامر افعؿالء بقاشطة اهلاتػ فؾتعامؾ : (425) افؼرار

 622 ................................................................... باألشفؿ

 623 ............................ افرشقم ظذ مستـدات افتحصقؾ: (426) افؼرار
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 624 ......................... إجازة تعديؾ كؿقذج ضؾب مشارـة: (427) افؼرار

 625  ....إجازة تعديؾ كؿقذج إبالغ بقصقل بضاظة حمؾ ظؼد ادشارـة: (428) افؼرار

 626 ......إجازة كؿقذج إبالغ بقصقل بضاظة حمؾ افقظد بافؼاء: (429) افؼرار

ادشارـة فسداد ؿقؿة /إجازة كؿقذج إصعار فعؿقؾ ادرابحة: (412) افؼرار

 627 .................................................................. افؽؿبقافة

 628 ................................ ة جزئقةإجازة كؿقذج خمافص: (411) افؼرار

 612 ................. إجازة بقع أشفؿ افؼـات ادسامهة باألجؾ: (412) افؼرار

 612 .... افـاؿؾ اخلارجل ذم اظتامدات ادرابحة وادشارـة افداخؾقة: (413) افؼرار

 614 ..... دؿؾؽةإصؽاالت تتصؾ بتسؾقؿ بضاظة ادشارـة خارج ا: (414) افؼرار

 616 ... ذـر اشؿ افعؿقؾ ذم بقفقصة افشحـ ذم اظتامدات ادشارـة: (415) افؼرار

 618  ...اشتخدام شعري رص  فؾعؿؾة األجـبقة ذم اظتامدات ادشارـة: (416) افؼرار

 622 .....إمؽان تطبقؼ كظام ادشارـة ظذ مستـدات افتحصقؾ افقاردة: (417) افؼرار

 622 ............................. حؽؿ أخذ افعقض ظذ افضامن: (418) افؼرار

 624 ........................... افرشقم ظذ االظتامدات ادستـدية: (419) افؼرار

 629 ................. صـدوق افراجحل ادلمقن باألشفؿ افعادقة: (422) افؼرار

 632 ................... فألشفؿ افعادقة صـدوق افراجحل ادلمقن: (421) افؼرار

 633 ............................ إجازة اتػاؿقتل رشاء وبقع بسول(: 422)افؼرار 

تل رشاء وبقع بسول ادجازتغ إجازة تعديالت ظذ اتػاؿق: (423) افؼرار

 ............................................................. (422) فؼراربا

 

634 
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إجازة تعديالت ظذ اتػاؿقة اخلدمات االشتشارية ادجازة : (424) افؼرار

 635 ............................................................. (421) فؼراربا

 636 ................... إجازة االتػاؿقة ادقحدة فصـاديؼ األشفؿ: (426) افؼرار

ذم  بادعادنصقغة مطقرة مـ كامذج ظؿؾقات ادتاجرة  ازةإج :(427) افؼرار

 638 ............................................................... بقرصة فـدن

تعديالت ظذ كؿقذجل افقظد بافؼاء وافقظد بافبقع : (428) افؼرار

 642 ................................................... (345) ؼرارادجازيـ باف

ي اهلقئة ؼرارتعديؾ ظذ خطايب االظتامد ادجازيـ ب: (429) افؼرار

 641  ............................................................. (382و347)

 642 ............... (افقاظد بافؼاء)حؽؿ تقـقؾ افطر  ادؼابؾ : (431) افؼرار

كؿقذج افؼائؿة ادؾحؼة بقثقؼة ادؾؽقة ادؾحؼ بعؼد  تعديؾ ظذ: (432) افؼرار

 644 ......................................... (345)ـذي اف افؼرارافؼاء ادجاز ب

ذي  فؼرارتعديالت ظذ اتػاؿقة خدمات اشتشارية ادجازة با: (433) افؼرار

 645 ............................................................. (421)رؿؿ ـاف

داخع الشتؽامل بقاكات  كؿقذج و وتعفد ؿرارإإجازة كؿقذج : (434) افؼرار

 646 ............................................................ مقطػل افؼـة

 647 .................... إجازة شبعة كامذج فـشاط إدارة افعؿؾقات: (435) افؼرار

آفقة افتعامؾ مع مديـل افتؼسقط : إجازة تسعة كامذج بشلن(: 436)افؼرار 

 648 .................................................................. ادتلخريـ
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إجازة ثامكقة كامذج بشلن حتقيؾ افراتب وما يتصؾ بف ذم : (437) افؼرار

 649 ......................................................... معامالت افتؼسقط

 652 ............. إجازة أربعة كامذج متـقظة ختص كشاط افتحصقؾ: (438) افؼرار

ظدم اإلفزام باشتخدام كؿقذج ضؾب معايـة وحجز ادجاز : (439) افؼرار

 651  ............................................................. (333) افؼرارب

 652 .......... تػاؿقة تعاون بغ افؼـة ووـالء افسقاراتاإجازة : (442) رافؼرا

 653 ...................... تػاؿقة رشاء شقارات ومؾحؼاهتااإجازة : (441) افؼرار

 654 .................. إجازة كؿقذجغ بشلن تسؾؿ افسقارة ادباظة: (442) افؼرار

ض شعر وإؾادة بشلن افسعل  وكؿقذج إجازة كؿقذج ظر: (443) افؼرار

 655  ..................................................... حمرض بقع بادزاد افعؾـل

إجازة تعديالت ظذ ظؼدي بقع ؿطعة أرض بافتؼسقط : (444) افؼرار

 656 ......... برهـ أرض مؾحؼ بؽؾ مـفام ؿرار  وظذ كؿقذج إ(مشسك -ؾردي)

 -ؾردي)إجازة تعديالت ظذ ظؼدي بقع ظؼار مبـل بافتؼسقط : (445) افؼرار

 657 .................. برهـ ظؼار مؾحؼ بؽؾ مـفام ؿراروإجازة كؿقذج إ (مشسك

 658 . ............................ إجازة آفقة فبقع األشفؿ باألجؾ: (446) افؼرار

 662 .............................. إجازة كامذج ادتاجرة بافبالتغ :(447) افؼرار

إجازة تعديالت ظذ كؿقج خطاب اظتامد مؼوط ؽر ؿابؾ : (448) افؼرار

 .................................................................... فؾـؼض

 

662 

إجازة تعديالت ظذ كؿقذج ضؾب اصساك ذم افبطاؿات  :(452) افؼرار

 663 ............................................. (253) فؼرارجاز بااالئتامكقة اد
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 666 ................ تعديؾ وإجازة ثامكقة كامذج متعؾؼة بـظام افتاج :(451) افؼرار

بتسؾؿ دؾس  ؿرارإ"  و"ضؾب دؾس صقؽات"إجازة كؿقذجل : ( 452) افؼرار

 668 .................................................................. "صقؽات

حاؾظة إرشال "  و"ـشػ تسؾقؿ مستـدات"تعديؾ كؿقذجل  :(453) افؼرار

 669 ..................................................... "مستـدات اظتامد وارد

ظدم تقحقد كامذج حتقيؾ افراتب وصفادات افتعريػ ادؼدمة : (454) افؼرار

 672 ................................................................ ءمـ افعؿال

حذ  بـد افؼاكقن مـ اتػاؿقة خدمات اشتشارية ادجازة : (455) افؼرار

 671 ............................................................. (433)افؼرارب

 672 ......ظتامد ادشارـة متعدد افشحـاتحؽؿ تثبقت كسبة افربح ذم ا: (456) افؼرار

 673 ..................................... "كؿقذج وـافة"إجازة  :(457) افؼرار

 674 ..................................اتػاؿقة متقيؾ بقع أراض ذم  :(458) افؼرار

ؾ حؽؿ تطبقؼ كظام ادشارـة ظذ ظؿؾقات افتحصقؾ ؿب: (459) افؼرار

 676 ......... حؽؿ حتقيؾ اظتامد اضالع إػ مشارـة ؿبؾ صحـ افبضاظةافشحـ  و

 فؼرارإجازة تعديالت ظذ ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ ادجاز با: (461) افؼرار

(446) .................................................................... 

 

679 

 افؼرارتػاؿقة رشاء شقارات ادجازة بإجازة تعديالت ظذ ا: (462) افؼرار

(441) .................................................................... 681 

 ةرشوط وأحؽام إصدار بطاؿ"تعديالت ظذ كؿقذج : (463) افؼرار

 682 ................................................................. "افراجحل
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 685 ........................... ؿابؾ افبطاؿة االئتامكقةاخلصؿ ظذ : (464) ارافؼر

 688 .............................. رشاء افذهب وافػضة بافبطاؿة: (465) افؼرار

زيادة رشؿ افسحب افـؼدي بافبطاؿات االئتامكقة ظام حددتف : (466) افؼرار

 692 ............................................................. افؼـة افعادقـة

 693 ....... "ماشس ـارد/كؿقذج اظساض ظذ ظؿؾقة ؾقزا"إجازة : (467) افؼرار

 694 .............................. "خمافصة هنائقة"إجازة كؿقذج : (468) افؼرار

ة ادقرد أو جزء إؾادة بعدم متؾؽ افعؿقؾ فؼـ"إجازة كؿقذج  :(469) افؼرار

 696 ............................ "ؽافب ؾقفا: الشتخدامف ذم ادرابحة أو ادشارـة 

ذي  فؼرارفؾـامذج وافعؼقد ادجازة با "خطاب إحلاؿل"إجازة : (472) افؼرار

 699 .................................................................. (345)ـاف

 722 ... (324) افؼراراتػاؿقة بقع معادن ادجازة ب ظذ تعديالت إجازة: (472) افؼرار

 722 ... (324) فؼرارااتػاؿقة بقع معادن ادجازة ب ظذ تعديالت إجازة: (473) افؼرار

 724 ......... اتػاؿقتل رشاء وبقع أشفؿ باألجؾ ومؾحؼاهتام إجازة: (474) افؼرار

 726 ........................ حلامية ذم صـدوق األمانزيادة كسبة ا: (475) افؼرار

حؽؿ تسجقؾ افؼـة فقء مـ أشفؿفا رهـًا ذم معامالت : (477) افؼرار

 728 ...................................................................... ربقية

ذم مـع إصدار خطاب تعريػ دقطػ افؼـة الشتخدامف : (478) افؼرار

 729 ............................................................ تعامالت حمرمة

ضؾب »و «ضؾب اصساك»كؿقذجل  ظذ تعديالت إجازة(: 479) افؼرار

 711 .............................................. ذم صـاديؼ االشتثامر «اشسداد
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افراجحل صـاديؼ  يؾ بغحتق ضؾب»إجازة كؿقذج : (482) افؼرار

 712 ............................................................... «يةاالشتثامر

ضؾب اصساك ذم اخلدمة "كؿقذج  ظذ تعديالت إجازة: (481) افؼرار

 713 ......................................... (451) افؼرارادجاز ب "اإلفؽسوكقة

 714 ............... إجازة إصدار بطاؿة افسعقدية فؾحج وافعؿرة: (484) افؼرار

ضقابط االشتثامر وادتاجرة ذم أشفؿ افؼـات ادختؾطة : (485) افؼرار

 717 ........................................... بؿحرم وافتخؾص مـ ادحرم ؾقفا

 724 ......... "تداول"دية كظام تداول األشفؿ افسعقذج إجازة كام: (486) افؼرار

 725 ............................. "بطاؿة افقشقط"إجازة كؿقذج : (488) افؼرار

 726 ............................... "افـفائل افؼقد"اتػاؿقة  إجازة: (489) افؼرار

 افؼرارادجازة ب "خدمات اشتشارية"إجازة تعديؾ ظذ اتػاؿقة : (492) افؼرار

(433) .................................................................... 728 

 729 ....................إجازة كامذج فؾقشاضة ذم األشفؿ افدوفقة (: 491)افؼرار 

ادجاز بافؼرار  "ظؼد بقع بافتؼسقط"مـ ( ثافثاً )تعديؾ ادادة : (492) افؼرار

 732 ......................................................... (332)رؿؿ ـذي اف

ادجـــازة بـــافؼراريـ        «اتػاؿقـــة رشاء شـــقارات»تعـــديؾ ظـــذ : (493) افؼـــرار

 ........................................................... (462و 441)

 

732 

 734ت وتعفد صاحب افتسفقال ؿرارإ"تعديؾ ظذ كؿقذج : (494) افؼرار
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 ............................................. (283) افؼرارادجاز ب "األصع

 735  ...(438) افؼرارادجاز ب "تغقر ـػقؾ"إجازة تعديؾ ظذ كؿقذج : (495) افؼرار

 736 ....مـع أخذ افدؾعة ادؼدمة ؿبؾ افعؼد  وجقاز تؼديؿ رهـ كؼدي: (496) افؼرار

 738 ................................... ات اجلؿعقات اخلريةضؾب: (497) افؼرار

 741 ........... حؽؿ ضؾب االشسداد مـ معامالت افبقع اآلجؾ:  (498) افؼرار

حؽؿ أخذ افرشؿ ظذ تعديؾ االظتامد بزيادة اددة  واحلؽؿ ذم : (499) افؼرار

 743 ..................................... تػاوت افرشؿ ادلخقذ ظذ ؾتح االظتامد

 744 ................... بقع افعؼار ؿبؾ إؾراغ افصؽ باشؿ افؼـة: (522) افؼرار

 745 ...........................................ؾفرس مقضقظات ادجؾد األول 

 


