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 يـ8/11/1422: اهتاريخ                       (501)اهكرار               

 ١ يف األضِٗ إجاش٠ اتفاق١ٝ حفظ ٚٚضاط: املٛضٛع

 سْتـايدٚي١ٝ عٔ طسٜل االْت

 

آفيه وحيهبه ومين ظيذ وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد و هلل احلؿد

 :يوم افدين، أمو ععد إػتبعفم عنحسون 

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسؿسيغ، افسيـي افاموفاميي، 

-هيييي8/11/1211و7و6و5أييييوم افسيييبً واالحيييد واالثـيييغ وافامالثيييو   افيييدورة افاموكقيييي،

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد م، 11/1/1221و11و12و19

من جمؿوظيي االشيثامرر وافعالؿيوت افدوفقيي: فؾـظير   إجيوزة اتػوؿقيي حػي  ووشيوضي   االشيفم 

 .افدوفقي ظن ضريق االكسكً

 .ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع وععد االضالع

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزمي، ؿررت اهلقئي مو يليت

عوفصيقغي  "اتػوؿقي حػ  ووشوضي   االشيفم افدوفقيي ظين ضرييق االكسكيً" إجوزة :أولاً

ادشيور إفقيه   هيذه االتػوؿقيي، ؾنكيه   ( 3)، مو ظدا ادؾهيق ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .يعرض ظذ اهلقئي، وظذ افؼـي أن تبودر عرؾعه فؾفقئي ؿبل افعؿل عه

ظييذ افؼييـي أن تؾثييزم   تعومؾفييو هبييذه االتػوؿقييي عضييواعا االشييثامرر وادثييوجرة    :ثاىواااًا

 .هي13/8/1211وافثوريخ ( 285)االشفم ادبقـي   ؿرار اهلقئي ذي افرؿم 
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ؾيقر يثعؾييق عوفبـيد افييذي ايو افؼييوكون وافثهؽيقم واالخثصييوص افؼضيو ي، ؾعييذ : ثوفاميوً 

افؼييييـي أن تعؿييييل عثوجقييييه اهلقئييييي افؼييييظقي   اجثرظفييييو افسييييوع  وافامالثييييغ عثييييوريخ 

 .هي15/1/1211و12و13

وتمـد اهلقئي وتـبه ظذ أن إجوزهتو هلذه االتػوؿقيي وؽرهيو صيثو عوبوكيى افؼيظي ؾقفيو، 

ل ابفييي ادصثصييي   افؼييـي مراظييوة مييو تثهؼييق عييه مصييؾهثفو ميين حقييٌ احلؼييو  وتثهؿيي

 .واالفثزاموت

 .وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ 

 

عبـــدان بـــو عكيـــى، عبـــدان اهسايـــد، عبـــدان بـــو مهيـــع، أ ـــد املبـــاركي،     :املٛقعـــٕٛ

 .عبداهر و األطرم
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 يـ8/11/1422: اهتاريخ                                                    (502)اهكرار              
 

 إجاش٠ ايتعاٌَ بُٓٛذج ضٓد ألَس: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

اجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو اسؿسييغ، افسييـي ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افر

-هيي8/11/1211و7و6و5افاموفامي، افدورة افاموكقي، أيوم افسبً واالحد واالثـيغ وافامالثيو  

م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو 11/1/1221و11و12و19

 حؽيم افثعوميل عثظفير شيـد المير ورد من جمؿوظي االشيثامرر وافعالؿيوت افدوفقيي: فؾـظير  

 :فصوفح افؼـي ثؿـًو دعودن مشساة مـفو عوالجل، وكو هذا افـؿوذج ـر ورد من ابفي ادعـقي

 شـد المر       "

 (اشم افبـك ادصدر)...  

 (ادبؾغ عوفدوالر االمريؽي  …)

 (مؽون وتوريخ اإلحدار  …)

افؼـي ) …دثسؾؿي، كثعفد علن كدؾ  المر ا.. .، ومؼوعل(توريخ االشثهؼو .. ).  توريخ

 (.  ادبؾغ ـثوعي) …ادهدودة مبؾغو ؿدره ( افدا ـي فؾبـك ادصدر أو الحد ظؿال ه

شقثم افدؾ  عوفدوالر االمريؽي، حوؾقو دون حسيم وخوفقيو مين أي با يى أو رشيوم أو 

 .  حجوزات أو ظوا د مفر ـوكً ضبقعثفو

 (يؽثى افعـوان ـومال-افبـك ادصدر) …  :هذا افسـد ؿوعل فؾدؾ  فدى عـك
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 (اشم افبـك وظـواكه:  )ادصدر

 توؿق  افشصو ادػوض    توؿق  افشصو ادػوض

 :  تظفرات

 .. .ادهدودة إػ عـك …من  -

 .هي.ا"......إػ رشـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر.. .من عـك -

 .ادوضوع وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي  

وععييد افدراشييي وافـظيير وادـوؿشييي ؿييررت اهلقئييي أكييه   يظفيير مييو يؿـيي  رشظييًو ميين افثعومييل 

عوفثظفر ظذ افـؿوذج ادذـور فصوفح افؼـي، مو   يثبغ أن افسـد أو افثظفر ظؾقه ؿد حرر   

 . يش  درم، ويعد ذفك افثظفر من عوب احلوافي

 .  بقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ ك وحذ             

 

عبـــدان بـــو عكيـــى، عبـــدان اهسايـــد، عبـــدان بـــو مهيـــع، أ ـــد املبـــاركي،     :املٛقعـــٕٛ

 .عبداهر و األطرم
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 يـ8/11/1422: اهتاريخ                                                      (503)اهكرار               
 

 رٟ أخرت٘ ايشسن١ حهِ ايطعٞ اي: املٛضٛع

 ع٢ً َشرتٟ ايعكاز املًُٛى هلا
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو اسؿسييغ، افسييـي 

-هيي8/11/1211و7و6و5فاموكقي، أيوم افسبً واالحد واالثـيغ وافامالثيو  افاموفامي، افدورة ا

م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو 11/1/1221و11و12و19

ورد من اشثػسورات ظيدد مين افعؿيال : فؾـظير   حؽيم افسيعي افيذي أخذتيه افؼيـي ظيذ 

 .مشسي افعؼور ادؿؾوك هلو

افؼـي أخذت شعقًو ظذ ععض االرايض افثي ؿومً عبقعفو   خمطيا  وؿد ذـر افعؿال  أن

 .افـصقل

وـوكً افؼـي ؿد أؿوميً حيـدوؿًو اشيثامرريًو ظؼورييًو عغيرض إؿوميي شيؽن الظضيو  هقئيي 

افثدريس   ابومعوت، وفؽن   يثم هذا االمر، ؾؼررت إدارة افصـدو  تصػقثه وعق  أحوفه، 

 .ـي شعقًو ظذ ادشسيوظـد افبد  عوفبق  احثسبً افؼ

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

وععيييد االضيييالع ظيييذ خطيييوب كو يييى اديييدير افعيييوم فؾؿجؿوظيييي افثجورييييي ذي افيييرؿم 

هييي افييذي أؾييود عييلن مبؾييغ افسييعي يعييود 5/11/1211م وافثييوريخ 621/1221/ت.م.م

 .ه أي مسثامؿرين آخرينفؾصـدو  ادؿؾوك فؾؼـي عؽومؾه، وال يوجد ع
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هذا ادبؾغ حق فؾؼـي مو دام مشسضًو ظيذ  أنوععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي 

ادشسي ظـد افدخول   افعؼد، وهو جز  من افامؿن وإن شؿي شعقًو: الن افؼـي هي ادوفؽي 

 .فؾصـدو 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبـــدان بـــو عكيـــى، عبـــدان اهسايـــد، عبـــدان بـــو مهيـــع، أ ـــد املبـــاركي،     :املٛقعـــٕٛ

 .عبداهر و األطرم
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 يـ30/12/1422: اهتاريخ                                                    (504) اهكرار              
 

 إجاش٠ عكد ٚمناذج بٝع األضِٗ بايتكطٝط: املٛضٛع

 – 703عكد بٝع أضِٗ بايتكطٝط ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  -
 

ومين  ،آفيه وحيهبهظيذ وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، و هلل احلؿد

 :يوم افدين، أمو ععد إػتبعفم عنحسون 

، افاموفيٌ واسؿسيغافؼظقي فؼـي افراجهي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو  اهلقئي ؾنن

-هي32/11/1211و19و18فاموفامي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس ا افسـي

اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد  ععدم، 12/3/1221و13و11

 .ظؼد وكرذج عق  االشفم عوفثؼسقا:   فؾـظر افثجوريي:من ادجؿوظي 

هيي 11/1/1211وافثيوريخ ( 211)فيرؿم وععد االضيالع ظيذ ؿيرار اهلقئيي افؼيظقي ذي ا

 .ادثضؿن إجوزة عق  أشفم افؼـوت ادسومهي عوالجل

 :مو يليتاهلقئي  ؿررتوافـظر وادـوؿشي  افدراشي وععد

( 331)ادجييوز عييوفؼرار ذي افرؿيييم  "ضؾييى رشا "افثعييديالت ظييذ كؿييوذج  إجييوزة :أولاً

ادوؿعيي مين اهلقئيي، وال يعيد هيذا  هي عوفصقغي ادرؾؼيي هبيذا افؼيرار32/11/1219وافثيوريخ 

 . افثعديل مؾغقًو فؾؼرار ادذـور، ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر

 "ظؼد عق  أشيفم عوفثؼسيقا"، و"مؾهق ضؾى رشا  أشفم عوفثؼسقا"إجوزة كؿوذج  :ثاىواًا

 . ادرؾؼي هبذا افؼرار، ادوؿعي من اهلقئي عوفصقغي

 :افـوع من افثعومل افضواعا اآلتقيظذ افؼـي أن تراظي   هذا : ثالثاًا

 .  أن تؽون االشفم ممؾوـي فؾؼـي ؿبل عقعفو فؾعؿقل( 1
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أن تؽون االشفم ممو تـطبق ظؾقه افضواعا افؼظقي افصودرة من اهلقئي   صلن افثعوميل ( 1

 .  عوالشفم

 أال يؽون ادشسي عوالجل من رشـي افراجهي هو افذي عوع االشفم ظذ افؼـي: فئال( 3

 .  يؽون ذفك من عق  افعقـي

أال متامل االشفم دل افبق  اآلجل موجودات ال جيوز ؾقفو افثلجقل، ـوفذهى وافػضيي  (2

 .  وافعؿالت وـوفؼـوت افثي تؽون حتً افثلشقس: الن موجوداهتو مو زافً كؼوداً 

 .  ؾثؿويل عوفػو دة افرعوييفأال تؽون هـوك مواضلة أو حقؾي ( 5

 .  وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ اهلل وحذ       

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .، أ د بو  يد ، عبداهر و األطرم( )ابو خهني

                                                 
 .«م  ادصوفػي   ادودة افسوععي من ظؼد عق  افثؼسقا»: حتػ  افشقخ ظبداهلل عن خـغ، و كو حتػظه (1)
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 يـ21/1/1423: اهتاريخ           (505) اهكرار             

 

 مناذج رتطابات ايطُإ احمل١ًٝإجاش٠ مخط١ : املٛضٛع
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  احلؿد

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

  اجثرظفو افراع  واسؿسغ،  فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

 /11و12و19واسؿيييقس  واالرععيييو أييييوم افامالثيييو  افسيييـي افراععيييي، افيييدورة افاموكقيييي، 

 أموكثفيوم، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 2/2/1221و3و1-هي1/1213

مو ورد من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   مخسي كرذج سطوعوت افضرن ادهؾقي، وهي  عشلن

 :ظذ افـهو اآليت

 ."ضؾى إحدار ـػوفي دصؾهي ابررك"كؿوذج  -1

 ."افؼوط افعومي إلحدار افؽػوالت ادرصؾقي فصوفح مصؾهي ابررك" -1

 ."ـػوفي مرصؾقي دصؾهي ابررك"كؿوذج  -3

 ."خطوب ضرن دؾ  فؼـي أرامؽو"كؿوذج  -2

 ."خطوب ضرن فصوفح افبـك افزراظي"كؿوذج  -5

 اجثرظفيو وععد اضالظفو ظذ مؼوع افؼرار افذي أظدته أموكثفيو عـيو  ظيذ توجقيه اهلقئيي  

 .هي32/11/1211و19و18افاموفٌ واسؿسغ عثوريخ 
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وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزميي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة افيـرذج 

ادذـورة عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعيي مين اهلقئيي، وجييى ظيذ افؼيـي أن تثلـيد مين أن 

         .درمافضركوت افثي تصدرهو فقسً   أمر 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ21/1/1423: اهتاريخ                                                   (506) اهكرار             

 

 ( 7)تعدٌٜ املاد٠ إجاش٠ : املٛضٛع

 (421)َٔ اتفاق١ٝ املشازن١ اجملاش٠ بايكساز 

 

ومين  ،وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :أمو ععد افدين،تبعفم عنحسون إػ يوم 

، افراعي  واسؿسيغافراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو  فؼيـيي افؼظقي اهلقئ ؾنن

-هيي11/1/1213و12و19 افامالثو  واالرععو  واسؿقسأيوم  افاموكقي،افسـي افراععي، افدورة 

عشيلن ميو ورد مين م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو 2/2/1221و3و1

من اتػوؿقي مشورـي ادجيوزة ( 7)تعديل افبـد : افدوفقي: فؾـظر  جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت 

 .هي: وذفك الشثصدامه م  ظؿقل آخر11/2/1211وافثوريخ ( 211)عوفؼرار ذي افرؿم 

افؼرار افذي أظدته أموكثفيو عـيو  ظيذ توجقيه اهلقئيي   اجثرظفيو  مؼوعاضالظفو ظذ  وععد

 .هي32/11/1211و19و18عثوريخ  واسؿسغافاموفٌ 

تعيديل  إجيوزةاهلقئيي  ؿيررتوإجرا  افثعديالت افالزميي  وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

يؼيوم ": فقؽيون عيوفـو اآليت( 211)من اتػوؿقي ادشورـي ادجوزة عوفؼرار ذي افرؿم ( 7)افبـد 

عهقٌ يثم إظداد آخر تؼويم )....( عثزويد افطرف االول عثؼويم صفري فؾؿهػظي خالل ( م)

يخ االكثفو ، وجييى أن يؽيون افثؼيويم اديذـور ظيذ أشيوس افؼقؿيي افسيوؿقي فؾؿهػظيي   تور

افعؿيوالت، أو رشيوم افثهوييل، أو رشيوم : مضوؾًو إفقفو اإليرادات كوؿصيًو ادرصيوؾوت ماميل
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هيي، وال يعيد هيذا مؾغقيًو فؾبـيد -ا"افثسجقل، أو االفثزاموت، أو أي تؽوفقف مموثؾي تم شدادهو

 .وعق، ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفرمن افؼرار افس( 7)

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ ـد املبـاركي، عبـدان     :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ21/1/1423: اهتاريخ                                                       (507) اهكرار             
 

 (ى)إجاش٠ عكد بٝع بايتكطٝط َع شسن١ : املٛضٛع
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  احلؿد

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

  اجثرظفيو افراعي  واسؿسيغ،  فالشيثامررهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي ا ؾنن

-هيي11/1/1213و12و19واسؿقس  واالرععو افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  

ميو ورد مين  عشيلن أموكثفيوم، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 2/2/1221و3و1

 .(ك)ر   ظؼد عق  عوفثؼسقا م  رشـي ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظ

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجيرا  افثعيديالت افالزميي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة افعؼيد 

 . ادذـور عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

 عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان  عبدان بو  :املٛقعٕٛ

 .، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم( )ابو خهني

                                                 
  . «من ادودة شودشو( أ)ذ افػؼرة ظ م  ادصوفػي»: حتػ  افشقخ ظبداهلل عن خـغ، و كو حتػظه (1)
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 يـ21/1/1423: اهتاريخ          (508) اهكرار             
 

 إجاش٠ ثالث١ مناذج يًعٌُ بٗا يف املساحب١ ٚاملشازن١: املٛضٛع

  ،«ايطًعَٔ ايعٌُٝ ايشسٜو بتطًِ  ٠إفاد»منٛذج  

  740ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ « َٔ ايشسن١ يًعٌُٝ تفٜٛض»منٛذج  ٚ
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  احلؿد

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

  اجثرظفيو افراعي  واسؿسيغ،  ثامررفالشياهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي  ؾنن

-هيي11/1/1213و12و19واسؿقس  واالرععو افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  

ورد مين  ميو عشيلن أموكثفيوم، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 2/2/1221و3و1

اظيد عوفؼيا  عثسيؾم افعؿقيل افو مين إؾيودة" :ادجؿوظي ادرصيؾقي: فؾـظير   ثالثيي كيرذج هيي

 :"مين افؼيـي فؾعؿقيل تػيويض"و ،"افسيؾ مين افعؿقيل افؼييك عثسيؾم  إؾودة"و ،"افسؾ 

 .  ادراعهي وادشورـي هبو فؾعؿل

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزميي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة افيـرذج 

هلقئيي، ظيذ أال ايوفف ميو ورد   افؼيرار ذي ادذـورة عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي مين ا

هييي ميين أحؽييوم   توـقييل افطييرف ادؼوعييل، وأال 11/11/1211وافثييوريخ ( 231)افييرؿم 

         .تسثصدم تؾك افـرذج إال   معومالت جموزة من اهلقئي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

دان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان   عبدان بو عكيى، عب :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ21/1/1423: اهتاريخ                                                    (509) اهكرار             
 

 إجاش٠ منٛذجني يًبٝع باألجٌ: املٛضٛع
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  داحلؿ

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

  اجثرظفيو افراعي  واسؿسيغ،  فالشيثامرراهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي  ؾنن

-هيي11/1/1213و12و19واسؿقس  واالرععو افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  

ورد مين  ميو عشيلن أموكثفيوم، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 2/2/1221و3و1

  ظؿؾقييوت ( أ)إجيوزة افثعومييل مي  عـيك : فؾـظير   جمؿوظي االشثامرر وافعالؿيوت افدوفقييي

اد افبقي  عوالجيل فسؾ  يسدد ثؿـفو عوفريول افسيعودي، ويثضيؿن هيذا افثعوميل افثزاميًو عوفسيد

فؾؼيـي   موظيد االشييثهؼو  يصيدر ميين ممشسيي افـؼييد افعيرت افسييعودي وتيز  افؼييـي 

من مديوكقثه، ويثيم هذا افثعومل عوشثصدام كرذج جميوزة مين اهلقئيي افؼظقييي ( أ)عؿوجبه عـك 

 : إضوؾيي إػ كؿوذجغ جديدين مهو

 (. أ)وهي عغ افؼـي وعـك  "اتػوؿقي عق  آجل"كؿوذج  -1

وهييو افثييزام ميين ممشسييي افـؼييد افعييرت افسييعودي عسييداد  "افثييزام افسييداد"كؿييوذج  -1

 .فؾؼـي( أ)افثزاموت عـك 

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزمي ؿررت اهلقئي مو يليت

عوفصيقغي ادرؾؼيي هبيذا  "افثيزام افسيداد"وكؿيوذج  "اتػوؿقي عق  آجيل"إجوزة كؿوذج  :أولاً

 .وؿعي من اهلقئيافؼرار اد
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عوفريول افسعودي، مو دام افعؼد ؿد كيو ظيذ أن تسيديد ( أ)أن يؽون افبق  ظذ عـك :ًثاىواًا

افامؿن اآلجل يؽون   موظد حؾوفه عوفريول افسعودي: جتـبًو فؾؿصورؾي   افذمي ؾيقر فيو ـيون 

ً.البوعًبعملةًغريًالريال

  افؼرارات ذات افصؾي، وأعيرز تؾيك  جيى ظذ افؼـي االفثزام عوفضواعا افؼظقي :ثالثاًا

 :افضواعا مو يليت

أن يؽون رشا  افؼـي فؾسيؾ  وعقعفيو هليو وؾيق حيقغي مين افصيقغ ادجيوزة مين اهلقئيي  -1

 .افؼظقي

أن تؽون تؾك افسؾ  ممؾوـي فؾؼـي ومثعقـي هلو عؿوجى افوثو ق ادعقـي هلو ؿبيل عقعفيو  -1

 .فؾعؿقل

ظؾقه افؼيـي افسيؾعي آجياًل، هيو افيذي عيوع افسيؾعي ظيذ أال يؽون افعؿقل افذي تبق   -3

 .افؼـي عصػثه موفؽًو هلو أو الـامرهو: فئال يؽون ذفك من عق  افعقـي

أال تؽون افسيؾعي ادبقعيي آجياًل ذهبيًو أو ؾضيي: الكيه ال جييوز عقي  ععضيفر عيبعض وال  -2

 .عوفـؼود كسقئي

 .ػو دة افرعوييأال تؽون هـوك مواضلة أو حقؾي ظذ افثؿويل عوف -5

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ18/3/1423: اهتاريخ                                                       (510) اهكرار             
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ تطٜٛل ايشٝهات ايطٝاح١ٝ : املٛضٛع

 بايعُالت األجٓب١ٝ
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  احلؿد

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

واسؿسيغ،  اسيومس  اجثرظفيو  فالشثامررقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي اهل ؾنن

-هيي18/3/1213و17و16واسؿقس  واالرععو افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  

ورد  ميو عشلن أموكثفوم، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 32/5/1221و19و18

إجوزة اتػوؿقي تسويق افشقؽوت افسقوحقي : فؾـظر   الؿوت افدوفقييجمؿوظي االشثامرر وافعمن 

عصػثفو ادصدرة فثؾيك  (أ)رشـي عوفعؿالت االجـبقي عغ افؼـي عصػثفو وـقاًل عوالجرة وعغ 

 . افشقؽوت

وافثيوريخ ( 68)افؼيرار ذو افيرؿم : وععد االضيالع ظيذ ؿيرارات اهلقئيي ذات افصيؾي ومـفيو

وافثييوريخ ( 81)ا  افشييقؽوت افسييقوحقي، وافؼييرار ذو افييرؿم هييي   حؽييم رش19/8/1211

هي   حؽم إحدار وتداول افشقؽوت افسقوحقي وافثؽققف افػؼفي هلو، وافؼرار 19/8/1211

هييي عجييواز حصييول افؼييـي ظييذ ظؿوفييي عقيي  12/11/1213وافثييوريخ ( 155)ذو افييرؿم 

 .افشقؽوت افسقوحقي عصػثفو وشقطوً 

 .ؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ توحقي اف
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اتػوؿقيي "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزمي ؿررت اهلقئيي إجيوزة 

عوفصيقغي ادرؾؼيي هبيذا افؼيرار ادوؿعيي  "إيصول االموكي"ومؾهؼفو  "تسويق افشقؽوت افسقوحقي

وت افسييقوحقي ؾقجييى أن تييثم ميين اهلقئييي، ظييذ أكييه إذا تؼييدم افعؿقييل ععؿؾييي ؽيير ظؿؾييي افشييقؽ

–، ثيم تبقعيه افؼيـي افشيقؽوت افسيقوحقي -أحيوفيً –مصورؾثه ععؿؾي افشيقك افسيقوحي أوالً 

 .ععؿؾي افشقؽوت كػسفو عؿامل افامؿن شوا  عسوا ، وأن يثم افثؼوعض عقـفر   احلول -وـوفيً 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ   

 

بدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان   ع :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ18/3/1423: اهتاريخ                                                       (511) اهكرار             
 

 ١ٝ خدَات املطافسإجاش٠ اتفاق: املٛضٛع
 

ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالمهلل وحده، وافصالة  احلؿد

 :ععد أموتبعفم عنحسون إػ يوم افدين، 

واسؿسيغ،  اسيومس  اجثرظفيو  فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هيي18/3/1213و17و16واسؿقس  واالرععو   افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو

ورد  ميو عشلن أموكثفوععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من  ،م32/5/1221و19و18

 . إجوزة اتػوؿقي خدموت ادسوؾر: فؾـظر   ادجؿوظي ادرصؾقييمن 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

اتػوؿقيي "ادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزمي ؿررت اهلقئيي إجيوزة وععد افدراشي وافـظر و

 .وابداول ادؾهؼي هبو عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي "خدموت ادسوؾر

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ   

 

مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ18/3/1423: اهتاريخ             (512) اهكرار             
 

 ارتازج١ٝرتطابات ايطُإ  ًاذجٛمن أزبع١ عشسإجاش٠ : املٛضٛع
 

ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافسالم ظذ من ال كبي وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يومتبعفم عنحسون إػ 

واسؿسيغ،  اسيومس  اجثرظفيو  فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هيي18/3/1213و17و16واسؿقس  واالرععو افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  

 وردظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، ععد اضال32/5/1221و19و18

 .اسورجقيسطوعوت افضرن  وً ذجوكؿ أرععي ظؼمن ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :ليتمو ياهلقئي  ؿررتوإجرا  افثعديالت افالزمي  وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

 .ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي عوفصقغي خطوعوت افضرن اسورجقي كرذج إجوزة: أوالً 

، ـير افثي تصيدرهو فقسيً   أمير ديرم افضركوتجيى ظذ افؼـي أن تثلـد من أن : ثوكقوً 

ريخ وافثييو( 218)جيى ظؾقفو ؾقر يثعؾق علخييذ افرشيوم افثؼقيد عير جيو    افؼيرار ذي افرؿييم 

 . هي عشلن حؽم أخذ افعوض ظذ افضرن11/2/1211

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                                   (514)اهكرار              
 

 إجاش٠ ايعٌُ بايتٓطٝض اذتهُٞ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼ

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

م، ععييييد اضالظفييييو   اجثرظفييييو افاموفييييٌ واالرععييييغ عثييييوريخ 11/8/1221و11و12

ثفو عشلن ميو ورد مين جمؿوظيي هي ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموك12/5/1211و11و11

حـدو  افراجهي فؾؿثوجرة ادهؾقي، وهيو حيـدو  : االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر  

واحلول   مامل هذه افصيـوديق أكيه جييري تؼيويم ( أي ؽر دددة اددة)من افصـوديق ادػثوحي، 

ي افوحدة، ومعرؾيي من أجل حسوب ؿقؿ( يومقي أو أشبوظقي أو صفريي)دوجوداهتو ظذ ؾسات 

االرعوح، وعؿوجى ذفك يلخذ ادضورب رعهه، ويضوف رعح ادسثامؿرين إػ ؿقؿي افوحيدات 

 .عهقٌ تزيد عه ؿقؿي افوحدة، أو يوزع افرعح ظؾقفم حسى شقوشي افصـدو 

ومن ادعؾوم ادثؼرر ظـيد افػؼفيو  أكيه ال رعيح فؾؿضيورب إال ععيد شيالمي رأس اديول، وال 

أن تصير مجقي  ادوجيودات كؼيودًا، عيلن تبيوع : ـضقض، ومعـى افثـضقضيعرف ذفك إال عوفث

افعروض عـؼد، وحتَصل افديون، ؾقصبح مجق  ادول كؼدًا، ؾنذا َشؾِم رأس ادول وزظً االرعوح 

 .عغ ادضورب ورب ادول ظذ مو اتػؼو ظؾقه

فشلن   ظؿؾفو وفؽن تطبقق افثـضقض هبذه افؽقػقي ال يؿؽن   افصـوديق ادػثوحي: الن ا

أن يؽون مسثؿرًا، وأن يثؿؽن ادسثامؿرون من افدخول واسروج ؾقفو عثداول وحداهتو، ـر أن 
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افؼـوت ادسومهي وادمشسوت وؽرهو تعثؿيد   إظيداد مقزاكقوهتيو ظيذ افثؼيويم، وعـيو  ظؾقيه 

ن ذفيك توزع أرعوحفو، وصرج زـوهتو وال يؿؽن هلو أن تـضض تـضقضيًو حؼقؼقيًو ـيل شيـي: ال

يعـي افثصػقي وإهنو  افؼـي، وهذا ؽر ممؽن: الن افؼـوت مسثؿرة   مزاوفي كشوضفو، وال 

تصػى إال ظـد إهنو  افؼـي، ؾفل جيوز افعؿل عوفثؼويم دوجودات افصـوديق وافؼـوت افثي 

تشثؿل ظذ افعروض وافديون، وهو مو شره ععض ادعورصين عوفثـضقض احلؽؿي، وأن يعيد 

 .ثؼويم هنو قًو توزع عؿوجبه االرعوح؟ذفك اف

هذا مو جرت مـوؿشثه   اجثرع اهلقئي ادذـور، وععد ادـوؿشي وجفً اهلقئي أموكثفيو عنظيداد 

 .حؽم اشثهؼو  ادضورب فرعهه عـو  ظذ افثـضقض احلؽؿي: عهٌ  

 هيي16/8/1211و15و12و13وععد اضالع اهلقئي   اجثرظفو افامومن واالرععغ عثوريخ 

 .افثـضقض احلؽؿي، ومو أرؾق هبو من عهوث: ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن

حؽيم تؼيويم : وععد االضالع ظذ هذه افبهوث وافرجوع إػ أؿوال أهيل افعؾيم   مسيلفي

 .افعروض ظـد افؼسؿي عغ ادضورب ورب ادول

يون، وهل يؾيزم ادضيورب وععد االضالع ظذ مو ؿرره أهل افعؾم ؾقر إذا ـون   ادضورعي د

 .حتصقؾفو ؿبل إجرا  افؼسؿي وهو مذهى مجفور أهل افعؾم أو ال يؾزم؟

وععييد افثلمييل ؾييقر جيييري   افصييـوديق ادػثوحييي وافؼييـوت ادسييومهي وؽيير ادسييومهي 

وادمشسوت افعومي واسوحي، وأن إظدادهو فؾؿقزاكقوت وتوزيعفو فألرعيوح مبـيي ظيذ افعؿيل 

ال يؿؽين أن تصيػى افؼيـي تصيػقي حؼقؼقيي هنو قيي ـيل شيـي، عيل صيلن تؾيك عوفثؼويم: الكيه 

 .افؼـوت وكهوهو االشثؿرار ددد ضويؾي

وععد االضالع ظذ ؿرار ادجؿ  افػؼفي فراعطي افعو  اإلشالمي افراع    دورتيه افسودشيي 

ل هي، وافذي تضؿن إجوزة افعؿي16/12/1211-12ظؼة ادـعؼدة   مؽي ادؽرمي عثوريخ 
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عوفثـضييقض احلؽؿييي ميين أجييل حتديييد أرعييوح ادضييورعي   افؼييـي ادسييومهي أو افصييـوديق 

 .االشثامرريي أو افؼـوت عوجه ظوم، ويؽون توزي  االرعوح عؿوجبه هنو قوً 

من افدورة افراععي ادـعؼدة ( 32)وععد االضالع ظذ ؿرار ادجؿ  افػؼفي افدويل ذي افرؿم 

أن دل افؼسؿي هيو ": هي افذي كو ؾقه ظذ1228/اآلخرةمجودى /13-18عجدة   توريخ 

ويعيرف مؼيدار . افرعح عؿعـوه افؼظي، وهيو افزا يد ظين رأس اديول وفيقس اإلييراد أو افغؾيي

افرعح إمو عوفثـضقض أو عوفثؼويم فؾؿؼوع عوفـؼد، ومو زاد ظن رأس اديول ظـيد افثـضيقض أو 

اهيي، "وظومل ادضورعي، وؾؼًو فؼيوط افعؼيدافثؼويم ؾفو افرعح افذي يوزع عغ محؾي افصؽوك 

-7مين افيدورة افاموفاميي ظؼية ادـعؼيدة   دوفيي افؽوييً   تيوريخ ( 111)وؿراره ذي افرؿم 

االحل أن ظؼد ادضيورعي ظؼيد ؽير الزم وأليق الي ": هي وافذي جو  ؾقه1211/صوال/11

 :من افطرؾغ ؾسصه، وهـوك حوفثون ال يامبً ؾقفر حق افػسخ ومهو

إذا رشع ادضورب   افعؿل حقٌ تصبح ادضورعي الزمي إػ حيغ افثـضيقض احلؼقؼيي ( 1

 .أو احلؽؿي

 . اهي"افخ..إذا تعفد رب ادول أو ادضورب ععدم افػسخ خالل مدة معقـي ؾقـبغي افوؾو ( 1

وععييد االشيييثرع إػ ادصثصيييغ اديييوفقغ   رشح ـقػقييي افثؼيييويم احلوحيييل   افؼيييـوت 

 .وافصـوديق

 :د افدراشي وافـظر وادـوؿشي وادداوفي ؿررت اهلقئي مو يليتوعع

جيوز افعؿيل عوفثـضيقض احلؽؿيي   ادضيورعي و  شيو ر افؼيـوت مين أجيل عقيون  :أولاً

افوضيي  ادييويل دييدة معقـييي وحتديييد افييرعح أو اسسييورة، ـيير جيييوز توزييي  افييرعح   افؼييـوت 

  افؼـوت عغ افؼـو  و  ادضيورعي -وزي  وافصـوديق عـوً  ظذ هذا افثـضقض، ويؽون افث

 .عؿوجى هذا افثـضقض هنو قوً  -عغ ادضورب وادسثامؿرين
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أن افثـضيقض احلؽؿيي مبـيي ظيذ افثؼييويم: : ومسيثـد افؼيول عجيواز افثـضيقض احلؽؿيي

وافثؼويم مؼوع   ابؿؾي، ؾؼد ورد افعؿل عوفثؼويم   مواضي  مين افؼيع، ومين ذفيك ميو 

افرؿقق وتؼويم ادرسوؿوت، وتؼويم ادثؾػوت، وتؼويم افعروض   عيوب افزـيوة  ورد   تؼويم

وؽر ذفك، هذا من حقٌ أحل افثؼويم، ثم إن احلوجي داظقي إػ االخذ عوفثؼويم   افؼـوت 

 .وادضورعوت: حتؼقؼًو الشثؿرار ظؿؾفو

مين أهيل وؿد ذهى إػ جواز تؼويم افعروض   افؼـوت وادضورعوت ظـد افػسخ مجي  

 .افعؾم وهو ادذهى ظـد احلـوعؾي: الن ادؼصود هو افعؾم عرأس ادول وهو حوحل عوفثؼويم

وـذا تؼوم افعروض حول جعؾفو رأس مول   ادشيورـي وادضيورعي، وؿيد حيوب اديرداوي   

 .اإلكصوف افؼول عجواز جعل افعروض رأس مول افؼـي وجيعل رأس ادول ؿقؿثفو وؿً افعؼد

ن جواز افعؿل عوفثـضقض احلؽؿي م  وجود افديون افواجى حتصقؾفو: حتؼقؼًو ومو شبق م

فسالمي رأس ادول: الن ادضورب ال يسثهق رعهًو إال ععد شالمي رأس ادول وافديون ظرضيي 

فؾثعامر: ؾنكر جيوز ذفيك الن افعؿيل ابيوري   ادضيورعي وافؼيـوت هيو اشيثؼطوع جيز  مين 

راف: فقؽون خمصصًو دواجفي افديون ادشؽوك   حتصقؾفو، ممو االرعوح أوالً علول عرىض االض

 . جعل افديون حقـئٍذ   حؽم ادسثوىف حؼقؼي

 .تؼوم افعروض عسعر يومفو من ؿبل أهل اسزة :ثاىواًا

 .يعد ـل تؼويم   ادضورعي إهنو  دضورعي واعثداً  دضورعي جديدة:ًثالثاًا

 .د وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                                                    (515)اهكرار              
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ صٓدٚم ايساجخٞ يًُتاجس٠ احمل١ًٝ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده، دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد  ،م11/8/1221و11و12

اتػوؿقييي حييـدو  افراجهييي  إجييوزةميين جمؿوظييي االشييثامرر وافعالؿييوت افدوفقييي: فؾـظيير   

 .فؾؿثوجرة ادهؾقي

دون –هو حـدو  اشثامرري اثو عودثوجرة   االظقون من افسؾ  وافعؼورات وكهوهيو و

  االشييوا  ادهؾقييي عييوفعؼود ادصثؾػييي ـييوفبق   -ادثييوجرة   افعؿييالت وافييذهى وافػضييي

 . واإلجورة، ظؾًر أن افغوفى ظذ تعومؾه افبق  اآلجل

هيي عشييلن جييواز 13/6/1213وافثييوريخ ( 512)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

 .افعؿل عوفثـضقض احلؽؿي

وععد االضالع ظذ افبهوث افثي أظدت   موضيوع تيداول أشيفم افؼيـوت ووحيدات 

افصـوديق ادشثؿؾيي ظذ ديون وكؼود، ومو جرى من مـوؿشوت   هيذا ادوضيوع   اجثرظيوت 

عييغ عثييوريخ هييي، وافسييوع  واالرع12/5/1211و11و11اهلقئيييي افاموفييٌ واالرععييغ عثييوريخ 

هيييي، 11/1/1213و12و19هيييي، وافراعييي  واسؿسيييغ عثيييوريخ 13/8/1211و11و11

 .هي11/6/1213و12و9و8وافسوع  واسؿسغ عثوريخ 
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 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

إجييوزة اتػوؿقييي حييـدو  افراجهييي فؾؿثييوجرة ادهؾقييي عوفصييقغي ادرؾؼييي هبييذا افؼييرار  :أولاً

 . من اهلقئيادوؿعي 

 :جيى ظذ افؼـي أن تراظي   تعومؾفو هبذا افصـدو  مو يليت :ثاىواًا

أن تؽون االظقون افثي يسثامؿر ؾقفو افصـدو  من افسؾ  وافعؼيورات وكهوهيو ممؾوـيي  -1

 .فؾصـدو ، وأن يؽون متؾؽه هلو ؿد تم وؾق حقغي من افصقغ ادجوزة من اهلقئي افؼظقي

، هيو -  حيول افبقي  اآلجيل-يشسي من افصـدو  عوالجيل  أال يؽون افعؿقل افذي -1

 .افذي عوع افسؾعي ظذ افصـدو  عصػثه موفؽًو هلو أو الـامرهو: فئال يؽون ذفك من عق  افعقـي

ال جيوز تداول وحدات افصـدو  إال ععد عد  كشوضه واشثؿرار مزاوفثه هلذا افـشوط  :ثالثاًا

افسؾ  وافعؼورات وكهوهو، وظؾقه ؾال جييوز افثيداول    موجوداته االشثامرريي   االظقون من

خالل ؾسة االـثثيوب إال عؿراظيوة أحؽيوم افرصيف، ـير ال جييوز افثيداول ظـيد توؿيف كشيوط 

افصـدو  هنو قًو، ـوفثوؿف فؾثصػقي: إذا ـون   موجوداته ديون وكؼود: إذ جيى أن تراظى هـو 

 .أحؽوم افرصف ورشوضه وأحؽوم عق  افدين

هذا افؼرار او حيـدو  ادثيوجرة   االظقيون مين افسيؾ  وافعؼيور وكهوهيو، دون  :راععوً 

 .ادثوجرة   افعؿالت وافذهى وافػضي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرمابو 
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                        (516)اهكرار              
 

 إجاش٠ اتفاق١ٝ صٓادٜل املطازب١ بايبطا٥ع: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :بعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععدت

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

أموكثفو عشلن ميو ورد م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من 11/8/1221و11و12

اتػوؿقي حيـوديق ادضيورعي افؼيظقي  إجوزةمن جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   

عوفبضو  ، وهي اتػوؿقي موحدة بؿق  حـوديق افبضو   ادعؿول هبيو   افؼيـي أدرجيً ؾقفيو 

 .ابفي ادعـقي مو تطؾبه من تعديالت

ن افبضييو   وكهوهييو   االشييوا  افعودقييي دون وهييذه افصييـوديق تسييثامؿر   االظقييون ميي

 .االشثامرر   افعؿالت أو افذهى أو افػضي، ظؾًر أن افغوفى ظذ تعومؾفو افبق  اآلجل

هيي افيذي أجيوزت ؾقيه 1/2/1211وافثيوريخ ( 56)وععد االضالع ظذ افؼرار ذي افرؿم 

 . اهلقئي اتػوؿقي حـدو  ادضورعي افؼظقي عوفبضو  

هيي عشييلن جييواز 13/6/1213وافثييوريخ ( 512)ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم  وععيد االضييالع

 .افعؿل عوفثـضقض احلؽؿي

وععد االضالع ظذ افبهوث افثي أظدت   موضيوع تيداول أشيفم افؼيـوت ووحيدات 

افصـوديق ادشثؿؾي ظذ ديون وكؼود، ومو جرى من مـوؿشيوت   هيذا ادوضيوع   اجثرظيوت 

هييي، وافسييوع  واالرععييغ عثييوريخ 12/5/1211و11و11وريخ اهلقئييي افاموفييٌ واالرععييغ عثيي
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هيييي، 11/1/1213و12و19هيييي، وافراعييي  واسؿسيييغ عثيييوريخ 13/8/1211و11و11

 .هي11/6/1213و12و9و8وافسوع  واسؿسغ عثوريخ 

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

قغي ادرؾؼيي هبيذا افؼيرار ادوؿعيي مين إجوزة اتػوؿقي حـوديق ادضيورعي عوفبضيو   عوفصي :أولاً

وافثيييوريخ ( 56)اهلقئيييي، ويعيييد هيييذا افؼيييرار مؾغقيييًو فؾصيييقغي ادجيييوزة عيييوفؼرار ذي افيييرؿم 

 .هي، وظذ افؼـي أن تبودر عوصوذ اإلجرا ات افالزمي فؾثهول إػ هذه افصقغي1/2/1211

 :جيى ظذ افؼـي أن تراظي   تعومؾفو هبذه افصـوديق مو يليت :ثاىواًا

أن تؽون موجودات افصـدو  افثي يسثامؿر ؾقفو ممؾوـي فه، وأن يؽون متؾؽه هلو ؿد تم  -1

 .وؾق حقغي من افصقغ ادجوزة من اهلقئي افؼظقي

، هيو -  حيول افبقي  اآلجيل-أال يؽون افعؿقل افذي يشسي مـه افصـدو  عوالجيل  -1

 .و: فئال يؽون ذفك من عق  افعقـيافذي عوع افسؾعي ظذ افصـدو  عصػثه موفؽًو هلو أو الـامره

ال جيوز تداول وحدات افصـدو  إال ععد عد  كشوضه واشثؿرار مزاوفثيه هليذا افـشيوط    :ثالثاًا

موجوداته االشثامرريي، وظؾقه ؾال جيوز افثداول خالل ؾسة االـثثوب إال عؿراظوة أحؽوم افرصيف، 

، ـيوفثوؿف فؾثصيػقي: إذا ـيون   موجوداتيه ـر ال جيوز افثداول ظـد توؿف كشوط افصـدو  هنو قوً 

 .ديون وكؼود: إذ جيى أن تراظى هـو أحؽوم افرصف ورشوضه وأحؽوم عق  افدين

هذا افؼيرار ايو افصيـوديق افثيي تسيثامؿر   االظقيون مين افبضيو   وكهوهيو دون  :رابعاًا

 .االشثامرر   افعؿالت أو افذهى أو افػضي

 .  و دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                                                       (517)اهكرار              
 

 إجاش٠ ًَخل عكد بٝع بايتكطٝط : املٛضٛع

 خاص باضتبداٍ ايسٖٔ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

و افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفي

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد  ،م11/8/1221و11و12

  .من ادجؿوظي افثجوريي: فؾـظر   إجوزة مؾهق ظؼد عق  عوفثؼسقا خوص عوشثبدال افرهن

عوفصيقغي  "مؾهق ظؼد عقي  عوفثؼسيقا"وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة 

 . ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .  وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

كي، عبـدان  عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـار  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423 :اهتاريخ                                    (518)اهكرار              
 

 تصف١ٝ صٓدٚم ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ: املٛضٛع
 

 آفيه وحيهبه ومين احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، افسيـي 

 -هيييي 13/6/1213و11و11افراععيييي، افيييدورة افاموكقيييي، أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس 

افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد مين  م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة11/8/1221و11و12

جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   إجوزة إجرا ات تصيػقي حيـدو  افثؼـقيي احلقوييي: 

وذفك الكصػوض رحقد افصـدو  ظن احلد االدكى افذي يسؿح عثشغقؾه، وهو مو جتقيزه االتػوؿقيي 

هييي وادوؿعييي ميي  ظؿييال  11/8/1211وريخ وافثيي( 216)ادجييوزة ميين اهلقئييي عييوفؼرار ذي افييرؿم 

 .افصـدو ، وؿد تم اشثامرر افرحقد ادوجود   حـدو  ادضورعي عوفبضو  

 :اسطوات اآلتقي -حسى مو ورد من ابفي ادعـقي–وتثضؿن إجرا ات افثصػقي 

 .مواؾؼي اددير افعوم ظذ افثصػقي -1

 .مواؾؼي ممشسي افـؼد افعرت افسعودي ظذ افثصػقي -1

 .مواؾؼي اهلقئي افؼظقي ظذ افثصػقي -3

إخطيور افعؿييال  عؼييرار افثصيػقي وأكييه شييثثم تصيػقي افصييـدو  ععييد ثالثيغ يومييًو ميين  -2

 .إخطورهم

 .إحدار تعؿقم فؾػروع عؼرار افثصػقي إليؼوف أي اصساـوت جديدة -5
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يول: حقٌ   افثوريخ ادهدد فؾثصػقي يثم افثصورج من حـدو  ادضورعي افبضو   عوفر -6

إن ادبؾغ ادثهصل من اصساـوت افعؿال    حيـدو  افثؼـقيي احلقوييي موجيه إػ االشيثامرر   

حـدو  ادضورعي عوفبضيو  ، وهيو ميو كصيً ظؾقيه االتػوؿقيي آكػيي افيذـر، وظؾقيه ييثم تسيعر 

افصـدو  واشيثصراج شيعر افوحيدة دون حتؿقيل افصيـدو  أي مرصيوؾوت مثعؾؼيي علتعيوب 

 .ثهؼي ددير افصـدو اإلدارة ادس

ألثػ  عرحقد ظؿال  حـدو  افثؼـقي احلقويي   حسوب جيوٍر فؾصيـدو  عوفؼيـي إػ  -7

حغ ضؾى افعؿال  دسثهؼوهتم، م  ضبوظي ـشيف علشير  افعؿيال  افؼيو ؿغ   افصيـدو    

 .توريخ افثصػقي

و  افثؼـقي احلقويي وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أكه ال موك  من تصػقي حـد

 . حسى اإلجرا ات ادبقـي آكػوً 

 .  وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                       (519)اهكرار              
 

 حهِ زٖٔ ٚحدات ايصٓادٜل االضتجُاز١ٜ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبيي ععيده، دؿيد وظيذ آفيه وحيهبه ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

فراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي ا

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد  ،م11/8/1221و11و12

ظر   حؽم جعل مو يؿؾؽه افعؿقل من وحدات من جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـ

 .  حـوديق االشثامرر رهـًو مؼوعل ديـفو ظؾقه

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أكه جيوز رهن وحدات افصـوديق االشيثامرريي 

 . افثوععي فؾؼـي أو فغرهو: ظذ أن يؽون كشوط تؾك افصـوديق وظؿؾفو مبوحوً 

 .  شؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغوحذ اهلل و        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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  يـ13/6/1423: اهتاريخ                       (520)اهكرار              
 

 «اتفاق١ٝ خدَات االضتجُاز عرب االْرتْت»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس افسـي 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد  ععد اضالظفو ظذم، 11/8/1221و11و12

اتػوؿقيي خيدموت االشيثامرر ظيز "من جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظير   إجيوزة 

يم خدمي افثعومل م  افصـوديق االشيثامرريي: ـوالصيساك واالشيسداد : وذفك فثؼد"االكسكً

واسيدموت ادثصييؾي عييذفك   موؿعفييو ظييذ اإلكسكييً، فقييثؿؽن افعؿقييل ميين إحييدار االواميير 

 . واحلصول ظذ افثلـقد من خالل ذفك

اتػوؿقيي "وععد افدراشيي وافـظير وادـوؿشيي، وإجيرا  افثعيديل افيالزم ؿيررت اهلقئيي إجيوزة 

عوفصقغي ادرؾؼيي عيوفؼرار ادوؿعيي مين اهلقئيي، ظيذ أن تؽيون  "وت االشثامرر ظز االكسكًخدم

 .افصـوديق واسدموت ادثوحي من خالل تؾك االتػوؿقي ممو هو جموز من اهلقئي

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

د،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان   عبدان بو عكيى، عبدان اهساي :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423 :اهتاريخ            (521)اهكرار              
 

 «بطاق١ طايب»إجاش٠ : املٛضٛع
 

حيهبه ومين تيبعفم احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه و

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

من أموكثفو عشلن ميو ورد ادعدة ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض  ،م11/8/1221و11و12

: وهييي عطوؿييي رصاف آيل صييثو "عطوؿييي ضوفييى"ميين ادجؿوظييي ادرصييؾقي: فؾـظيير   إجييوزة 

عوفطؾبي، وترتبا عوحلسوب ابوري فؾطوفى ظـد افؼـي افذي يثم ؾقيه إييداع مؽوؾلتيه مبيورشة 

وافثهوييل  وأي مبوفغ أخرى يودظفو، ويثؿؽن من اشثصدام تؾك افبطوؿي   افسهى افـؼدي

وتسديد افػواتر واالشثعالموت وكهوهيو مين اسيدموت ظين ضرييق مؽيو ن افرصيف افثوععيي 

 . فؾؼـي ؾؼا، وال تسثصدم تؾك افبطوؿي   أجفزة كؼوط افبق 

عطوؿييي "وععييد افدراشييي وافـظيير وادـوؿشييي، وإجييرا  افثعييديل افييالزم ؿييررت اهلقئييي إجييوزة 

 .ي من اهلقئيعوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿع "ضوفى

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                        (522)اهكرار              
 

 دفع َصسٚفات بطاع١ املشازن١ : املٛضٛع

 ٚشٜاد٠ ق١ُٝ املطتٓدات عٔ ايك١ُٝ ايٛازد٠ يف االعتُاد
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين 

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

قي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افامومن واسؿسغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظ

 -هييي 13/6/1213و11و11افراععييي، افييدورة افاموكقييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

عشيلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعيدة مين أموكثفيو م، 11/8/1221و11و12

ؽييم دؾيي  افؼيييك مصييوريف صييو عضييوظي ادشييورـي ميين ادجؿوظييي ادرصييؾقي: فؾـظيير   ح

ـؿصوريف افشهن ظذ أن تعذ هبو حصثه   ادشورـي، وحؽم دؾعفو دون إضوؾثفو إػ حصيثه، 

 .وافـظر   ـقػقي ادعوبي افصهقهي فزيودة ؿقؿي ادسثـدات ظن افؼقؿي افواردة   االظثرد

 .ادوضوع وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي  

 :مو يليتاهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

ؾقر يثعؾق عودرصوؾوت افواردة ظذ عضوظي ادشورـي ـؿرصوؾوت افشهن: ؾنكه جيوز  :أولاً

 :أن حتؿل ظذ ضر  ادشورـي أو أحدمهو وؾؼًو الي ممو يليت

و رأس ميول ادشيورـي، يثهؿؾفو افطرؾون حسى حصي ـل مـفر   ادشورـي، ويعذ هبي -1

 .وهذا هو االحل

 .يثهؿؾفو أحد افطرؾغ عرضو اآلخر، وتعذ هبو حصثه وحده   رأس مول ادشورـي -1
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يثهؿؾفو افطرؾون حسى حصي ـيل ميـفر، وال يعيذ هبيو رأس ميول ادشيورـي، ؾثيدؾ   -3

رجي  خورج حسوب ادشورـي من افطرؾغ ـل حسى حصثه، أو تدؾ  من أحيدمهو، وحقـئيٍذ ي

 .افذي دؾ  ظذ افطرف اآلخر عؿؼدار كصقبه من هذه ادرصوؾوت مو   يؽن مثزظوً 

ؾقر يثعؾق عزيودة ؿقؿي ادسثـدات ظن افؼقؿي افواردة   االظثرد: ؾنكه إذا ـوكيً ؿقؿيي :ًثاىواًا

، وـوكيً افزييودة   حيدود افـسيبي ادسيؿوح هبيو، ؾينن (ABOUT-حيوايل )االظثرد تؼريبقيي 

ممو ؿومً ادشورـي ظؾقه عغ افطرؾغ   االحل، وهي مشيؿوفي ععؼيد افبقي  مي  اديورد افزيودة 

أيضًو، ؾقثهؿؾفو افطرؾون حسى حصي ـل مـفر   ادشورـي، ويعيذ هبيو رأس ميول ادشيورـي، 

 .وهذا هو االحل، وجيوز أن يثهؿؾفو أحدمهو عرضو اآلخر، وتعذ هبو حصثه   ادشورـي

، أو ـوكيً ـيذفك فؽين افزييودة (ABOUT-حيوايل )ي االظثرد تؼريبقي أمو إذا   تؽن ؿقؿ

شوا  أـوكً كوجتي ظن زيودة ـؿقي افبضوظي أم ظن –ؾوؿً افـسبي ادسؿوح هبو، ؾنن هذه افزيودة 

مواحػوهتو أم ظن شعر افوحدة مـفو: ممو   يثضؿـفو ظؼد ادشورـي   االحل، و  ييـو ظؾقفيو 

افزيودة إن واؾق ظؾقفيو ضرؾيو ادشيورـي ؾقثهؿؾفيو افطرؾيون حسيى  هذه -ظؼد افبق  م  ادورد

حصي ـل مـفر، وجيوز أن يثهؿؾفو أحدمهو وتعذ هبو حصيثه   ادشيورـي عرضيو اآلخير، وإن 

 :ـوكً تؾك افزيودة ؿد حصؾً عثرصف أحدمهو ؾال اؾو االمر من حوفثغ

فزييودة، ؾقثهؿؾفيو افطرؾيون أن جيقز افؼيك ترصف رشيؽه   حصيثه مين ا: احلوفي االوػ

حسى حصي ـل مـفر   ادشورـي، ويعذ هبو رأس مول ادشورـي، وجيوز أن يثهؿؾفو أحيدمهو 

 .عرضو اآلخر، وتعذ هبو حصثه   ادشورـي

أال جيقيزه افؼييك   ترصيؾه، ؾقثهؿيل افؼييك ادثرصيف افزييودة ـومؾيي، : احلوفي افاموكقي

 .واؾؼي افؼيك اآلخروتعذ هبو حصثه   ادشورـي عؿ

هو ؾقر إذا ـوكً تؾك ادرصوؾوت أو افزيودة ( أوالً وثوكقوً )احلؽم ادذـور   افػؼرتغ  :ثالثاًا

 .ؿد ظؾؿً وؿً ادشورـي ؿبل افبق  ظذ افؼيك
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أمو إذا ـوكً تؾك ادرصوؾوت أو افزييودة ؿيد كشيلت وؿيً ادشيورـي و  يعؾيم هبيو إال ععيد 

 :ره: ؾنكه يستى ظذ ذفك مو يليتافبق  ظذ افؼيك أو ؽ

يثهؿل افؼيؽون تؾك ادرصوؾوت أو افزيودة ـٌل حسى حصثه وؿيً ؿقيوم ادشيورـي  -1

 .افثي ـوكً عقـفر

إذا ـون افبق  ظذ افعؿقل افؼيك أو ؽره ظذ شبقل ادسوومي ؾؾقس فؼـي افراجهي  -1

ن، وعوفثويل ؾؾقس هلو مطوفبيي ادشيسي حق   إضوؾي كصقبفو من افزيودة أو ادرصوؾوت إػ افامؿ

 .هبو

إذا ـون افبق  ظذ شبقل ادراعهي ؾنن فؾؼـي أن تضقف كصقبفو افذي حتؿؾثه إػ افامؿن  -3

م  رعهه، وأن تطوفى عه ادشسي: الن هذه افزيودة تدخل   افامؿن   عق  ادراعهي ؾفي جيز  

 .اإلمسوك أو افردممو ؿومً عه افسؾعي، وفؾؿشسي حقـئٍذ اسقور عغ 

ظيذ ابفيي ادعـقيي أن تعيد كيرذج كؿطقيي تؾهيق عيوفعؼود فثوثقيق أي مين ادعوبيوت  :رابعاًا

 .افسوعؼي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 . د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرمابو خهني، أ



 820 

 

 يـ13/6/1423: اهتاريخ                                   (523)اهكرار              
 

 جٛاش أخر ايسبح يف عًُٝات ايبٝع اذتاٍ : املٛضٛع

 يف عكٛد املساحب١ ٚاملشازن١
 

عده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ع

 :تبعفم عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ععد اضالم، 11/8/1221و11و12

ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   حؽم أخذ رعح   حوفي افبق  احلول فؾعؿقل   ظؼود ادراعهي من 

 .وادشورـي، حقٌ إن ؽوفى افعؿل   افؼـي   مامل تؾك احلوالت أن افبق  يؽون آجالً 

 .فؾفقئي   ادوضوع وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي

 :مو يليتاهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

جيوز فؾؼـي أن تبق  افسؾعي أو كصقبفو مـفيو عيامؿن حيول وأن تيرعح   ذفيك، شيوا  أـيون 

 .ذفك افبق  ظذ شبقل ادراعهي أم ادسوومي

 .وظذ ابفي ادعـقي أن تعد ظؼدًا مـوشبًو فذفك يرؾ  فؾفقئي فؾـظر ؾقه

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (524)اهكرار              
 

ٌ منٛذج: املٛضٛع ٌ يشسن١ املٛزد » تعدٜ ّ متًو ايعُٝ  إفاد٠ بعد

ٚ جص٤  (469)اجملاش بايكساز  «غايب فٝٗا; الضتدداَ٘ يف املساحب١ ٚاملشازن١ أ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده، دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، افسيـي ؾن

 -هيييي 13/6/1213و11و11افراععيييي، افيييدورة افاموكقيييي، أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس 

مين  وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو م، 11/8/1221و11و12

إؾودة ععدم متؾك افعؿقل فؼـي ادورد أو جز  ؽوفيى "فؼظقي: فؾـظر   تعديل كؿوذج إدارة افرؿوعي ا

وافثييييوريخ ( 269)ادجييييوز عييييوفؼرار ذي افييييرؿم  "ؾقفييييو: الشييييثصدامه   ادراعهييييي وادشييييورـي

فقس عقــيو وعيغ اديورد أي ظؼيد مؽثيوب أو صيػوي فؼيا  ": هي عنضوؾي مجؾي كصفو11/3/1211

 .: وذفك فئال تمول ادراعهي أو ادشورـي إػ عق  افعقـي"ضؾى ادشورـي/ ا  افبضوظي دل ضؾى افؼ

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

إجوزة إضوؾي ابؿؾي ادذـورة عوفصقغي ادرؾؼي هبيذا افؼيرار اهلقئي  ؿررت افدراشي وافـظر وععد

 (.269)دالً فصقغي افـؿوذج ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم ادوؿعي من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مع

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                (525)اهكرار            
 

 (507)اجملاش بايكساز  «عكد بٝع بايتكطٝط»تعدٌٜ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

جهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افرا

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

ادجيوز ( ك)مي  رشـيي  "عقي  عوفثؼسيقا ظؼيد"ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظير   تعيديل ظيذ من 

 .هي11/1/1213وافثوريخ ( 527)عوفؼرار ذي افرؿم 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

إجوزة افثعيديل ادطؾيوب وؿيد تيم إدراجيه   اهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

 .من اهلقئي افعؼد عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                       (526)اهكرار              
 

 يتعدٌٜ عكد االضتصٓاع  «ًَخل»إجاش٠ : املٛضٛع

 (325)اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

امرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيث

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردأموكثفو عشلن ميو  ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من ،م11/8/1221و11و12

ادجوز عيوفؼرار (  ش)فثعديل ظؼد اشثصـوع  "مؾهق"ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة من 

 .هي19/12/1219وافثوريخ ( 315)ذي افرؿم 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 "مؾهييق تعييديل ظؼييد اشثصييـوع"إجييوزة اهلقئييي  ؿييررت وادـوؿشيييافدراشييي وافـظيير  وععييد

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 . ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم  وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ ـد املبـاركي، عبـدان     :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (527)اهكرار              
 

  «اتفاق١ٝ تداٍٚ األضِٗ احمل١ًٝ عرب االْرتْت»ش٠ إجا: املٛضٛع

 «طًب خد١َ تداٍٚ األضِٗ احمل١ًٝ عرب االْرتْت»ٚمنٛذج 

  624ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

قي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظ

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة م، 11/8/1221و11و12

اتػوؿقي تداول االشفم ادهؾقي ظز "دوفقي: فؾـظر   إجوزة من جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت اف

: وذفيك فثؼيديم "ضؾيى خدميي تيداول االشيفم ادهؾقيي ظيز االكسكيً"وكؿوذج  "االكسكً

خدمي عق  ورشا  االشفم ادهؾقي فعؿيال  افؼيـي مين خيالل موؿعفيو ظيذ اإلكسكيً، حقيٌ 

 . دات من خالل ذفكيثؿؽن افعؿقل من إحدار االوامر واحلصول ظذ افثلـق

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديل افالزم ؿررت اهلقئي مو يليت

اتػوؿقي تداول "و  "ضؾى خدمي تداول االشفم ادهؾقي ظز االكسكً"إجوزة كؿوذج  :أولاً

كؿوذج ضؾى  1مرؾق]ؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي عوفصقغي ادر "كًاالشفم ادهؾقي ظز االكس
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اتػوؿقيي تيداول االشيفم ادهؾقيي ظيز " 1، مرؾيق "خدمي تداول االشفم ادهؾقي ظز االكسكً

 [."االكسكً

ظييذ افؼييـي أن تؾثييزم   تعومؾفييو هبييذه االتػوؿقييي عضييواعا االشييثامرر وادثييوجرة   : ثوكقييوً 

 .هي13/8/1211وافثوريخ ( 285)  ؿرار اهلقئي ذي افرؿم  االشفم ادبقـي

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما



 826 

 

 يـ13/6/1423: اهتاريخ                        (528)اهكرار              
 

  «أَس شسا٤»ٚمنٛذج  «أَس بٝع» دَج منٛذج: املٛضٛع

 (486)اجملاشٜٔ بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

أموكثفو عشلن ميو ورد  ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة منم، 11/8/1221و11و12

أمير "وكؿيوذج  "أمير عقي "امرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   دميٍ كؿيوذج من جمؿوظي االشث

هييي، ومهييو كؿوذجييون 16/8/1211وافثييوريخ ( 286)ادجييوزين عييوفؼرار ذي افييرؿم  "رشا 

 . "تداول"يسثصدمون   كظوم تداول االشفم افسعوديي 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

شي وافـظر ؿررت اهلقئي إجوزة دمٍ افـؿوذجغ اديذـورين عوفصيقغي ادرؾؼيي عيوفؼرار وععد افدرا

 .ادوؿعي من اهلقئي، وال يعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾؼرار افسوعق ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان   عبدان بو عكيى،  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                                                    (529)اهكرار              
 

  «عكد ايبٝع»تعدٌٜ : املٛضٛع

 (173)ساز اجملاش بايك
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11واسؿقس افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  

 وردأموكثفو عشلن ميو  ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة منم، 11/8/1221و11و12

ادجيوز  "ظؼيد افبقي "اسوحيي عودعويـيي مين ( 5)ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   حذف ادودة من 

 أكيه ؿيد أؿير افطيرف افاميوي": هيي وكصيفو12/6/1212وافثيوريخ ( 173)عوفؼرار ذي افرؿم 

اشثؾم افبضوظي دل هذا افعؼد وأهنو ؿد أحبهً   حقوزته وحتً يده ععيد أن ظويـفيو ادعويـيي 

: وذفيك الن واؿي  افثـػقيذ عوفـسيبي فثؾيك "افثومي وحتؼق مين شيالمثفو وخؾوهيو مين افعقيوب

ثرد أن ادشسي ال يؼوم عؿعويـي افبضوظي ظـد توؿق  افعؼد، وإكر يثسؾم مسثـدات االظ: افعؼود

 .وأمهفو عوفقصي افشهن افثي متؽـه من اإلؾراج ظن افبضوظي من ادقـو  وتسؾؿفو

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

من ظؼد افبق  ادذـور ( 5)إجوزة تعديل ادودة اهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

وي أكيه ؿيد تسيؾم ادسيثـدات ادعقلـيي فؾبضيوظي ديل هيذا أؿر افطرف افامي": فثؽون عوفـو اآليت

افعؼد، وأهنو   حقوزته وحتً يده، ويامبً فه خقور ؾوات افصػي إذا جو ت افصػي خموفػي دو   
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، وال يعيد هيذا افؼيرار عثعيديل تؾيك اديودة مؾغقيًو فؾيردة ادجيوزة عيوفؼرار افسيوعق: "ادسثـدات

 .حسى مو يؼثضقه احلول ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                       (530)اهكرار              
 

 "أَس تطًِٝ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميوم

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

يسيثصدم    "أمير تسيؾقم"جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   إجوزة كؿوذج من 

قوت افبق  وافؼا  عوالجل افثي تـػذهو افؼـي ضبؼو فالتػوؿقوت وافعؼود وافـرذج ادجوزة ظؿؾ

من اهلقئي: حقٌ تيلمر ؾقيه افؼيـي افبيو   ظؾقفيو أو كو بيه عثسيؾقم افسيؾ  افثيي متؾؽفيو افؼيـي 

عؿوجى وثو ق ادؾؽقي إػ افعؿقل افذي اصسى من افؼـي عوالجيل، وترشيل افؼيـي حيورة 

 .المر   حول حدوره إػ ظؿقؾفو ادشسي مـفومن هذا ا

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

أمير "إجوزة كؿيوذج اهلقئي  ؿررتوإجرا  افثعديل افالزم  وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

ـؿييوذج توععييًو عوفصييقغي ادرؾؼيي هبييذا افؼييرار ادوؿعيي ميين اهلقئيي، ظييذ أن يؽييون هيذا اف "تسيؾقم

 .دعومالت جموزة من اهلقئي

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (533)اهكرار              
 

 تكدِٜ ايشسن١ بسْاَج ختفٝطات ايفٝصا ايعامل١ٝ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

شيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فال

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو  ،م11/8/1221و11و12

ومٍ افػقيزا افعودقيي، حقيٌ ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   حؽم تؼديم افؼـي فعؿال فو عركمن 

تؼدم افؼـي افعودقي ظروض صػقضوت فدى ادهالت افثجوريي حلومع عطوؿوت افػقزا أيًو ـيون 

افبـييك ادصييدر هلييو، وال يستييى ظييذ اشييثػودة افعؿييال  ميين هييذا افزكييومٍ أي رشييوم فؼييـي 

 .ي افعودقيافراجهي، وال تدؾ  رشـي افراجهي مؼوعل تؼديم هذه اسدمي أي مبوفغ فؾؼـ

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

أكه جيوز فؾؼـي أن تؼيدم فعؿال فيو ظيروض اهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

 .رشـي ؾقزا افعودقي عشلن افثصػقضوت: ظذ أن يؼثرص ذفك ظذ ادـثجوت واسدموت ادبوحي

 .  ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ اهلل وشؾم وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ ـد املبـاركي، عبـدان     :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم



 831 

 

 يـ13/6/1423: اهتاريخ                        (534)اهكرار              
 

 بسْاَج ايتدفٝطات ذتاًَٞ بطاقات ايشسن١: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11دورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس افسـي افراععي، اف

م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد 11/8/1221و11و12

من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجيوزة اتػوؿقيي مي  افثجيور فثؼيديم عركيومٍ صػقضيوت فيدى 

ؼـي مين افعؿيال  واديوطػغ، وال يستيى ظيذ اشيثػودة ادهالت افثجوريي حلومع عطوؿوت اف

افعؿال  من هيذا افزكيومٍ أي رشيوم فؼيـي افراجهيي، وال تيدؾ  رشـيي افراجهيي مؼوعيل 

 .تؼديم هذه اسدمي أي مبوفغ فؾثجور مؼدمي افثصػقضوت

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :ـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليتوععد افدراشي وافـظر واد

جيوز أن تعؿل افؼيـي عوفزكيومٍ ادبيغ آكػيًو ميو دام صيوماًل ديوطػي افؼيـي ومجقي   :أولاً

ظؿال فو من أحهوب احلسوعوت ابوريي واالشثامرريي، ومو دامً افؼـي   تدؾ  فؾثجور صقئًو 

 .  مؼوعل ذفك

 .رؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئيعوفصقغي اد «اتػوؿقي م  افثجور»إجوزة  :ثاىواًا

 .  وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد،عبدان بو مهيع، أ د املبـاركي، عبـدان    :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                       (535)رار اهك            

 

 «عكد إجياز َٛقع صساف آيٞ»إجاش٠ : املٛضٛع

  747ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼ

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

 ."ظؼد إجيور موؿ  رصاف آيل"ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة من 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

عوفصقغي  "ظؼد إجيور موؿ  رصاف آيل"إجوزة اهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

 .ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .  أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه  وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (536)اهكرار              
 

 ايتٌُٜٛ ايتجُٝعٞ: املٛضٛع
 

ه، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم احلؿد هلل وحد

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -ي ه13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   إجوزة كشيوط افثؿوييل افثجؿقعيي، تثيوػ من 

ؾقه افؼـي افبهٌ ظن ادؼوع االشثامرري ومين ثيم دراشيثه مين افـوحقيي افػـقيي واال ثركقيي، 

ػثه ؾرحي اشثامرريي، ثم تيدظو ظيددًا مين ادمشسيوت ادوفقيي فؾؿشيورـي   متويؾيه، وتؼدمه عص

وذفك مؼوعل أن حتصل افؼـي ظذ كسبي من مبؾغ افثؿويل مؼوعل جفودهو شيوعؼي افيذـر، ـير 

 .أهنو ؿد تؽون مشورـي عرهلو ؾقؽون هلو حصثفو من افرعح أشوة عودمشسوت ادشورـي

هي افذي أجوز كشوط 12/1/1216وافثوريخ ( 115)ذي افرؿم وععد االضالع ظذ افؼرار 

 .افثؿويل ابرظي ظذ أشوس ادضورعي

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :مو يليتاهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

ظقي، وتؽيون اإلدارة جيوز افعؿل علشؾوب افثؿويل افثجؿقعي ظذ أن يثم ععؼود رش :أولاً

فؼـي افراجهي أو درصف إشالمي خوض  فؾرؿوعي افؼظقي، وال موك  أن يؽون تيويل رشـيي 
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افراجهي هلذا االمر ظذ شبقل اإلجورة أو ظذ شبقل ادضورعي م  االفثزام عوفضواعا افؼظقي 

 (.115)افواردة   افؼرار ذي افرؿم 

اهلقئي افعؼود واالتػوؿقوت وافـرذج ظـد افيدخول    ظذ ابفي ادعـقي أن تعرض ظذ :ثاىواًا

 .أي ظؿؾقي متويل جتؿقعي: فؾـظر   إجوزهتو

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 . يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرمبو خهني، أ د بو ا
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ                             (537)اهكرار              
 

 إجاش٠ مناذج خاص١ بايتخصٌٝ: املٛضٛع

  598ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  «أ»ايُٓٛذج  
 

وآفه وحيهبه ومين تيبعفم احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 وردافعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ععد اضالظفو ظذ مذـرة م، 11/8/1221و11و12

 :ادجؿوظي افثجوريي: فؾـظر   إجوزة كرذج خوحي عوفثهصقل وهيمن 

 ."ضؾى صفودة إثبوت شداد مديوكقي عق  عوفثؼسقا"كؿوذج  ( أ

 .  "إظػو  مديوكقي"كؿوذج صفودة إظػو  مديوكقي عق  عوفثؼسقا فعؿقل مثوىف،  (ب

 .  من جفي افعؿل "وري ادهول ظؾقه افراتىضؾى تعديل احلسوب اب"كؿوذج  (ج

وافثييييوريخ ( 189)ادجييييوز عييييوفؼرار ذي افييييرؿم  "شييييـد الميييير"تعييييديل كؿييييوذج  (د

 . هي11/11/1218

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

ضؾيى " إجيوزة كؿيوذجاهلقئيي  ؿيررتوإجرا  افثعديل افيالزم  وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

ضؾيى تعيديل احلسيوب "وكؿيوذج  "إظػو  مديوكقي عق  عوفثؼسقا"وكؿوذج  "إثبوت شداد مديوكقي

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي "شـد المر"وكؿوذج  "ادهول ظؾقه افراتى

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

ان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى، عبد :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (538)اهكرار              
 

 «حتصٌٝ ايشٝهات بايع١ًُ األجٓب١ٝ»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

  589ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11 افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس

م، ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد 11/8/1221و11و12

، وافذي "حتصقل افشقؽوت عوفعؿؾي االجـبقي"من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة كؿوذج 

 .تؽون ؾقه افؼـي وـقاًل ظن افعؿقل   افثهصقل

 .فثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي ا

حتصيقل افشيقؽوت عوفعؿؾيي "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي "االجـبقي

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

ن اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى، عبدا :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (539)اهكرار              
 

 إجاش٠ منٛذجني خاصني بتطًِٝ ايطٝازات: املٛضٛع
 

من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

د اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو عشيلن ميو ورد م عع11/8/1221و11و12

 :من ادجؿوظي افثجوريي: فؾـظر   إجوزة كؿوذجغ خوحغ عثسؾقم افسقورات ومهو

 ."إؿرار من ادشسي عثسجقل شقورته عوشم ضرف ثوفٌ وتػويضه عثسؾؿفو من افؼـي"( 1

 ."اة من افؼـيتػويض من ادشسي فطرف ثوفٌ فثسؾم افسقورة ادشس"( 1

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

إؿيرار "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي وإجرا  افثعديل افالزم ؿررت اهلقئي إجوزة كؿوذج 

تػويض من ادشسي فطرف ثوفٌ "، وكؿوذج"من ادشسي عثسجقل شقورته عوشم ضرف ثوفٌ

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي "من افؼـيفثسؾم افسقورة ادشساة 

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان :املٛقعٕٛ

 .ألطرمابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و ا
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (540)اهكرار             
 

 إجاش٠ منٛذجني خاصني بإداز٠ َعادت١ ايدٜٕٛ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

اجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افر

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ععييد اضالظفييو ظييذ مييذـرة  ،ؾـييد  ادرسيية، م،   مديـييي افطييو ف11/8/1221و11و12

شثشيوريي: فؾـظير   إجيوزة كؿيوذج افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد مين ادجؿوظيي اال

إكذار عندراج اشم افعؿقيل "وكؿوذج  "خموفصي هنو قي من ؿو ؿي افعؿال  ادثلخرين ظن افسداد"

 ."  ؿو ؿي افعؿال  ادهظور افثعومل معفم

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

ديل افييالزم ؿييررت اهلقئييي إجييوزة كؿييوذج وععييد افدراشييي وافـظيير وادـوؿشييي وإجييرا  افثعيي

إكذار عندراج اشم افعؿقيل "وكؿوذج  "خموفصي هنو قي من ؿو ؿي افعؿال  ادثلخرين ظن افسداد"

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي "  ؿو ؿي افعؿال  ادهظور افثعومل معفم

 . به أمجعغوحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحه        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبـدان  : املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (541)اهكرار              
 

 / طًب تػٝري "إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 "٠ إدخاٍ ايسقِ ايطسٟ يبطاقات ايصساف اآليٞإعاد
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11فاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس افسـي افراععي، افدورة ا

 وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

إظيودة إدخيول افيرؿم افرسيي / ضؾى تغقير "ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة كؿوذج من 

 ."فبطوؿوت افرصاف اآليل

 .توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ 

ضؾى "إجوزة كؿوذج اهلقئي  ؿررتوإجرا  افثعديل افالزم  وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

عوفصيقغي ادرؾؼيي هبيذا افؼيرار  "إظيودة إدخيول افيرؿم افرسيي فبطوؿيوت افرصياف اآليل/ تغقر 

 .ادوؿعي من اهلقئي

 . دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ اهلل وشؾم ظذ كبقـو وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ            (542)اهكرار              
 

  «طًب اضتجُاز يف ايبٝع اآلجٌ» تعدٌٜ منٛذج: املٛضٛع

 (234)اجملاش بايكساز 

  595ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :عنحسون إػ يوم افدين، أمو ععد

فاميومن واسؿسيغ، افسيـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفيو ا

 -هيييي 13/6/1213و11و11افراععيييي، افيييدورة افاموكقيييي، أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس 

مين  وردععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو م، 11/8/1221و11و12

 "اآلجيلضؾيى اشيثامرر   افبقي  "جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   تعيديل كؿيوذج

 .هي، وذفك عنضوؾي عقون كوع ظؿؾي االشثامرر7/3/1213وافثوريخ ( 132)ادجوز عوفؼرار 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

ضؾيى اشيثامرر   افبقي  "إجوزة تعديل كؿوذجاهلقئي  ؿررت وادـوؿشيافدراشي وافـظر  وععد

ادوؿعي من اهلقئي، وال يعد هيذا افؼيرار مؾغقيًو فؾؼيرار افسيوعق:  عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار "اآلجل

 .ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر حسى مو تؼثضقه احلول

 . اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 عبدان بو عكيى، عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/6/1423: اهتاريخ             (543)اهكرار              
 

 َٚالحكٗا" اتفاق١ٝ ْكٌ ضٝازات"إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿد، وآفه وحيهبه ومين تيبعفم 

 :إػ يوم افدين، أمو ععدعنحسون 

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاميومن واسؿسيغ، 

 -هي 13/6/1213و11و11افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ة ععييد اضالظفييو ظييذ مييذـر ،ؾـييد  ادرسيية، افطييو ف مديـييي م،  11/8/1221و11و12

اتػوؿقيي كؼيل "افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد من ادجؿوظي افثجوريي: فؾـظر   إجيوزة 

ظؿل ادجؿوظي افثجوريي يثطؾى االشثعوكي عـوؿيل أو أـامير "ومالحؼفو: وذفك الن  "شقورات

 . "فـؼل افسقورات من وإػ ادـوضق داخل حدود ادؿؾؽي

 .يي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذ

اتػوؿقيي كؼيل "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي وإجرا  افثعديل افالزم ؿررت اهلقئيي إجيوزة 

  .ومالحؼفو عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "شقورات

 . وحذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ        

 

عبدان اهسايد، عبدان بو مهيع، أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى،  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ29/10/1423: اهتاريخ          (546) اهكرار             
 

 حهِ أخر األجس٠ ع٢ً تعصٜص االعتُادات: املٛضٛع
 

ذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين وافسالم ظ وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يومتبعفم عنحسون إػ 

، افسيـي افاموي وافسثغ  اجثرظفو  فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هيييييي19/12/1213و18واسؿيييييقس  االرععيييييو  ييييييوميافراععيييييي، افيييييدورة افاموكقيييييي، 

ذ ميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد مين ععد اضالظفو ظي ،م1/1/1223و1

جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي ومن ادجؿوظي ادرصؾقي: عصصوص ضؾبفم إظودة افـظر 

هي ؾقر اثو عؿـ  أخيذ رشيم 11/2/1211وافثوريخ ( 219)ؾقر ورد   افؼرار ذي افرؿيم 

 .عـو  ظذ أن تعزيز االظثرد ضرن دض زا د ظن ادصوريف احلؼقؼقي ظـد تعزيز االظثردات:

 .وؿد عقـً افؼـي أن هـوك خدموت تؼدم   افثعزيز ـر   إحدار االظثرد

أن  -ععد مـوؿشي ادصثصغ واالضيالع ظيذ ميو أظيد هبيذا اسصيوص-وحقٌ طفر فؾفقئي 

ؾيك تعزيز االظثرد ؿد يثطؾيى تؼيديم خيدموت ـير هيو افشيلن   ؾيثح االظيثرد، ومين أعيرز ت

 .ؾهو ادسثـدات: اسدموت وأمهفو

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أن فؾؼـي أن تلخذ أجرة ظذ تعزيز االظيثرد 

إذا اؿثه مـفو تؼديم خدموت يصح إؾرادهو عوفعؼد ـػهو ادسثـدات وتؽون االجرة مؼوعل 

ة ظؾقيه ـير ورد   افؼيرار تؾك اسدموت، ؾنن   يؼثِض افثعزيز خدموت ؾال جيوز أخيذ االجير

 (.219)ذي افرؿم 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        
 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/10/1423: اهتاريخ          (547) اهكرار             
 

 اعتُادخطابات يف تعصٜص اتفاق١ٝ َشازن١ إجاش٠ : املٛضٛع

  574ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يومتبعفم عنحسون إػ 

، افسيـي افاميوي وافسيثغ  اجثرظفيو  فالشيثامررـي افراجهي ادرصؾقي اهلقئي افؼظقي فؼ ؾنن

م، 1/1/1223و1-هي19/12/1213و18واسؿقس  االرععو  يوميافراععي، افدورة افاموكقي، 

ععييد اضالظفييو ظييذ مييذـرة افعييرض ادعييدة ميين أموكثفييو عشييلن مييو ورد ميين جمؿوظييي االشييثامرر 

 .ؿقي مشورـي   تعزيز خطوعوت اظثردوافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   إجوزة اتػو

 .ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع االضالع وععد

: هيي وموضييوظه11/2/1211وافثييوريخ ( 219)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

وافثييييوريخ ( 526)افرشييييوم ظييييذ االظييييثردات ادسييييثـديي، وظييييذ افؼييييرار ذي افييييرؿم 

 .م أخذ االجرة ظذ تعزيز االظثرداتحؽ: هي وموضوظه19/12/1213

 :وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  افثعديالت افالزمي، ؿررت اهلقئي مو يليت افدراشي وععد

ادوؿعي  افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغي "مشورـي   تعزيز خطوعوت اظثرد اتػوؿقي"إجوزة : أوالً 

 .من اهلقئي

 :اآلتقيضواعا وفاالتػوؿقي ع هبذه تعومؾفوظذ افؼـي أن تؾثزم   : ثوكقوً 
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ألرم افثعومل عودشورـي   تعزيز أي اظثرد او عضوظي درمي رشظًو، أو ـون إحداره  -1

 .أو تعزيزه ظذ وجه ؽر مؼوع

ألرم ظذ افؼـي دؾ  أو تسؾم أي ؾوا د رعويي من أي ضرف من أضراف االظيثرد و   -1

 .أي مرحؾي من مراحؾه

ط إػ االظثرد ممو يثصل عضبا افبضيوظي وعقيون أوحيوؾفو وتوثقيق   حول إضوؾي رشو -3

مسثـداهتو وكهو ذفك، ؾنن ذفك مؼوط عجوازه رشظًو، وأال يثعورض م  مو ورد   افػؼرتغ 

 .افسوعؼثغ( 1و1)

ؾييقر يثعؾييق عصضييوع االظييثرد ادسييثـدي فؾؼواظييد واالظييراف ادوحييدة فالظييثردات  -2

 . ال اوفف أحؽوم افؼيعي اإلشالمقيادسثـديي ؾنن هذا مؼقد عر

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم



 845 

 

 يـ29/10/1423: اهتاريخ          (548) اهكرار             
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً عكد بٝع عكاز بايتكطٝط : املٛضٛع

 (445)اجملاش بايكساز 
 

وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يومتبعفم عنحسون إػ 

، افسيـي افاموي وافسثغ  اجثرظفو  فالشثامررقي اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾ ؾنن

-هيييييي19/12/1213و18واسؿيييييقس  االرععيييييو  ييييييوميافراععيييييي، افيييييدورة افاموكقيييييي، 

ععد اضالظفو ظيذ ميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد مين م، 1/1/1223و1

وز عيوفؼرار ذي ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة تعديالت ظذ ظؼد عق  ظؼور عوفثؼسقا ادج

 .هي32/11/1211وافثوريخ ( 225)افرؿم 

 .ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع االضالع وععد

ظؼيد وادـوؿشيي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة  افدراشيافـظر   افثعديالت ادشور إفقفو، وععد  وععد

وال يعيد هيذا افؼيرار مؾغقيًو ، ادوؿعيي مين اهلقئيي افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغيعق  ظؼور عوفثؼسقا 

 .فؾؼرار افسوعق ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

، ( )عبدان بو عكيـى، عبـدان بـو مهيـع، أ ـد املبـاركي، عبـدان بـو خـهني          :املٛقعٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم

                                                 
 . «مثهػ  ظذ ادودة ظورشاً »: حتػ  افشقخ ظبداهلل عن خـغ ظذ افؼرار، وكو حتػظه (1)
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 يـ29/10/1423: اهتاريخ           (549) اهكرار             
 

 إجاش٠ عكد حتصٌٝ أقطاط: املٛضٛع

  611ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   
 

وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يومتبعفم عنحسون إػ 

، افسيـي افاموي وافسثغ  اجثرظفو  فالشثامرري فؼـي افراجهي ادرصؾقي اهلقئي افؼظق ؾنن

-هيييييي19/12/1213و18واسؿيييييقس  االرععيييييو  ييييييوميافراععيييييي، افيييييدورة افاموكقيييييي، 

ععد اضالظفو ظيذ ميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد مين م، 1/1/1223و1

افيذي يؼيوم أشوشيًو ظيذ توـقيل  "ظؼيد حتصيقل أؿسيوط"ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة 

توجر فؼـي افراجهي ادرصؾقي عثهصقل أؿسوضه ادسثهؼي ظذ ظؿال ه ععد حتريرهم الوامير 

 .مسثديؿي فصوفح افثوجر

 .ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع االضالع وععد

ادرؾؼيي  وفصيقغيعظؼيد حتصيقل أؿسيوط وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة  افدراشي وععد

 .ادوؿعي من اهلقئي افؼرارهبذا 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 افؼظقي اهلقئي

 عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/10/1423: اهتاريخ          (550) اهكرار             
 

 " أَس َطتدِٜ"إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (451)اجملاش بايكساز 

  590ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

وافسالم ظذ من ال كبي ععده دؿيد، وظيذ آفيه وحيهبه، ومين  وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :ن، أمو ععدافدي يومتبعفم عنحسون إػ 

، افسيـي افاموي وافسثغ  اجثرظفو  فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هيييييي19/12/1213و18واسؿيييييقس  االرععيييييو  ييييييوميافراععيييييي، افيييييدورة افاموكقيييييي، 

ععد اضالظفو ظيذ ميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد مين م، 1/1/1223و1

ادجيوز عيوفؼرار  "أمير مسيثديم"ـظير   إجيوزة تعيديالت ظيذ كؿيوذج ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾ

 .هي15/1/1211وافثوريخ ( 251)

كؿوذج ؿررت اهلقئي إجوزة  وادـوؿشي افدراشي وععد، ادشور إفقفوافثعديالت    افـظرععد و

ؾـؿيوذج ، ويعد هذا افؼرار مؾغقيًو فادوؿعي من اهلقئي افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغي "أمر مسثديم"

 (. 251)من افؼرار ذي افرؿم ( 8)ادجيوز   ادرؾق 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ20/11/1423: اهتاريخ                      (551) اهكرار            
 

 بطاق١ منٛذج إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً : املٛضٛع

 صساف ايساجخٞ ايدٚي١ٝ

 ، 835طًب بطاق١ صساف ايساجخٞ ايدٚي١ٝ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ   

  804ٚأحهاّ بطاق١ صساف ايساجخٞ ايدٚي١ٝ ٚشسٚطٗا ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

دؿد، وآفه وحهبه، ومن تبعفم عنحسون إػ  كبقـووافسالم ظذ  وافصالةهلل وحده،  حلؿدا

 :افدين، أمو ععد يوم

، افسـي افاموفٌ وافسثغ   اجثرظفو فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هييي12/11/1213و19و18واسؿيقس  االرععييو و أيييوم افامالثيو افراععيي، افييدورة افاموكقيي، 

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد م، 13/1/1223و11و11

 افدوفقي  تعديل كؿوذج ضؾى إحدار عطوؿي رصاف افراجهي  فؾـظرمن ادجؿوظي ادرصؾقي: 

 .هي11/1/1218وافثوريخ ( 152)وكصوص ورشوط اشثصدامفو ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم 

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي  افؾجـيقي توحععد االضالع ظذ و

كؿوذج ؿررت اهلقئي إجوزة  وادـوؿشي افدراشي وععد، ادشور إفقفوافثعديالت    افـظرععد و

ضؾيييى عطوؿيييي رصاف افراجهيييي افدوفقيييي، وأحؽيييوم عطوؿيييي رصاف افراجهيييي افدوفقيييي "

افؼيرار مؾغقيًو فؾـؿيوذج ، ويعيد هيذا ادوؿعي مين اهلقئيي افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغي "ورشوضفو

 .هي11/1/1218وافثوريخ ( 152)عوفؼرار ذي افرؿم ادجيوز 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ20/11/1423: اهتاريخ             (552) اهكرار              
 

 «َرنس٠ تفاِٖ بشإٔ عًُٝات ايبٝع اآلجٌ»إجاش٠ : املٛضٛع

 أيػ٢ نٌ َا عداٙ مما ٜتصٌ مبٛضٛع٘ 699از قس

 ايتعاٌَ َع املٛزدٜٔ يف بٛزص١ يٓدٕ يًُعادٕ 

دؿد، وآفه وحهبه، ومن تبعفم عنحسون إػ  كبقـووافسالم ظذ  وافصالةهلل وحده،  احلؿد

 :افدين، أمو ععد يوم

، افسـي فٌ وافسثغافامو   اجثرظفو فالشثامرراهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي  ؾنن

-هييي12/11/1213و19و18واسؿيقس  االرععييو و أيييوم افامالثيو افراععيي، افييدورة افاموكقيي، 

ؿوظيي اجثرظيوت اهلقئيي  افعوميي،م،   مديـي افريوض، مبـيى اإلدارة 13/1/1223و11و11

ورد مين جمؿوظييي  مييو عشيلنععيد اضالظفييو ظيذ مييذـرة افعيرض ادعييدة مين أموكثفييو افؼيظقي، 

، وؿيد أوضيهً ابفيي ظؿؾقيوت عقي  آجيل: ر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   موضوعاالشثامر

مي  ظيدد مين  -ؽير مؾزميي-توؿقي  ميذـرة تػيوهم  خيالل مينادعـقي   خطوهبو أن ذفك ييثم 

، تبقيي  ؾقفييو تؾييك افعودقييي افؽييزى افثييي يييثم افثعومييل معفييو   عقيي  ورشا  ادعييودن ادصييورف

عامؿن آجل وؾق ظؼود وكرذج جموزة من اهلقئي  معودن -ورة  حوالت افرض-ادصورف فؾؼـي 

 .دواجفي حوالهتو افطور ي عامؿن حولعقعفو من افؼـي  ممو يؿؽن: افؼظقي

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي  افؾجـيتوحقي ععد االضالع ظذ و

قي  تػيوهم عشيلن ظؿؾقيوت افب ميذـرة"ؿررت اهلقئي إجيوزة  وادـوؿشيوافـظر  افدراشي وععد

، و  حيول رؽبيي افؼيـي رشا  ادعيودن ادوؿعي مين اهلقئيي افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغي "اآلجل
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وؾيق ميو ورد   تؾييك اديذـرة ؾيينن ظؾقفيو أن ترؾي  افعؼييود وافيـرذج ادـظؿييي فيذفك فؾـظيير   

 .إجوزهتو من اهلقئي افؼظقي

 .  غاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجع وحذ        

 عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ           (553) اهكرار             
 

 ٌ إجاش٠ مناذج ايشسا٤ بايٛناي١ عٔ ايعُٝ: املٛضٛع

 ثِ ايشسا٤ َٓ٘ باألجٌ

ٟ ايسقِ   ٍ ايساجخٞ يػ٢ بايكساز ذ قبٛ   585منٛذج  إجياب ايعٌُٝٚ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

  وافسثغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع

-هيي 19/11/1213و17و16افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو  واسؿيقس وافسيبً 

مذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

افؼا  عوفوـوفي ظن افعؿقل :   موضوع فؾـظرجمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي:  منورد 

ثيم  حيولعيامؿن  شيؾ عؼيا   أن يوـل افعؿقيُل افؼيـيَ : ذفكحورة و: عوالجل مـها  ثم افؼ

 :كرذج هي عؿوجىفؾؼـي عامؿن آجل، ويثم ذفك افثعومل  ععد ذفك بقعفو افعؿقلي

 .افعؿقل فؾؼـي من "عوفؼا  توـقل" كؿوذج( 1

 ."عوفؼا  وـوفي ظن افعؿقل إصعور" كؿوذج( 1

 ."ل افراجهيافعؿقل وؿبو إجيوب" كؿوذج( 3

وظؼيود جميوزة مين  كرذجعؿوجى شقثم عوفوـوفي ظن افعؿقل  فؾسؾ رشا  افؼـي ظؾًر علن 

 .اهلقئي هبذا افشلن

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 
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: وموضيوظه هيي11/11/1211وافثيوريخ ( 231)االضالع ظذ افؼيرار ذي افيرؿم  وععد

 ."(افواظد عوفؼا )ادؼوعل حؽم توـقل افطرف "

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

 "افعؿقييلعوفؼييا  وـوفييي ظيين  إصييعور"وكؿييوذج  "عوفؼييا  توـقييل"إجييوزة كؿييوذج : أوالً 

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "افراجهيافعؿقل وؿبول  إجيوب"وكؿوذج 

 :ر يليتع افـرذجزم   تعومؾفو هبذه افؼـي أن تؾث ظذ: ثوكقوً 

أن يؽون رشا  افؼـي فؾسؾعي عوفوـوفيي ظين افعؿقيل وؾيق افصيقغ ادجيوزة مين اهلقئيي  -1

 .افؼظقي عضواعطفو

ومثعقـيي عؿوجيى وثيو ق فيه ممؾوـي رشا  افؼـي هلو من افعؿقل ؿبل  يتؽون افسؾع أن -1

  .تعققـفو

افعؿقل إذا ـوكً هيي افثيي عوظثفيو ظؾقيه عصيػثفو أال تشسي افؼـي افسؾعي آجاًل من  -3

 .موفؽي هلو أو الـامرهو: الن ذفك من عق  افعقـي

أو ؾضيي: الكيه ال جييوز عقي  ععضيفر عيبعض وال  ذهبيوً تؽون افسيؾعي ادبقعيي آجياًل  أال -2

 .عوفـؼود كسقئي

 .افثؿويل عوفػو دة افرعويي ظذتؽون هـوك مواضلة أو حقؾي  أال -5

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ        (554) اهكرار           
 

 "اتفاق١ٝ تٓفٝر تعًُٝات بايفانظ"إجاش٠ : ٛضٛعامل

  591ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم كبقـو دؿد وآفه وحهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ ييوم 

 :افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع  وافسثغ، افسـي 

-هيي 19/11/1213و17و16افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو  واسؿيقس وافسيبً 

 ميو عشيلنمذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

 ."اتػوؿقي تـػقذ تعؾقرت عوفػوـس"ورد من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   

 .ؾفقئي   ادوضوعفافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

 "اتػوؿقيي تـػقيذ تعؾيقرت عوفػيوـس"وععد افدراشي وافـظير وادـوؿشيي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة 

عيلن تؼيدير ؿبيول االحثجيوج عوفػيوـس ظـيد  ظؾيرً عوفصقغي ادرؾؼي عيوفؼرار ادوؿعيي مين اهلقئيي، 

قيل عثسيجقل افعؿ منافػوـس ادرشل ، واهلقئي توجه افؼـي عثعزيز افؼضو  إػافثؼويض راج  

 .توثقؼًو ُيرج  إفقه ظـد احلوجي ذفك حويت: فقؽون

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ   

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ           (555) اهكرار             
 

 "تٛنٌٝ حمًٞ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

  626ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

اجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع  وافسثغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افر

-هيي 19/11/1213و17و16افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو  واسؿيقس وافسيبً 

 ميو عشيلنمذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

 افرؿمادجوز عوفؼرار ذي  "قل داخعتوـ"ورد من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   تعديل كؿوذج 

 .هي3/6/1218 وافثوريخ( 171)

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

: هييي وموضييوظه3/6/1218وافثييوريخ ( 171)ذي افييرؿم  ؼييرارافظييذ  ععييد االضييالعو

 ."إجوزة حقغي توـقل داخع"

افدراشييي وادـوؿشييي ؿييررت اهلقئييي إجييوزة  وععييد افـظيير   افثعييديالت ادشييور إفقفييو، وععييد

، "توـقيل ديع"افـؿوذج ادذـور عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي، ويعدل ظـواكه إػ 

 .هي3/6/1218وافثوريخ ( 171)ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم 

 .  وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه  وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ           (556) اهكرار             
 

 خازجٞ  تفٜٛض َٔ عٌُٝ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 "يتٓفٝر تعًُٝات بايفانظ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع  وافسثغ، افسـي 

-هيي 19/11/1213و17و16واسؿيقس وافسيبً  افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو 

ميو  عشيلنمذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

مين ظؿقيل خيورجي فثـػقيذ  تػيويض"ورد من جمؿوظي افعؿؾقوت وافيـظم: فؾـظير   كؿيوذج 

 ."تعؾقرت عوفػوـس

 .وعفؾفقئي   ادوضافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

تػيويض مين ظؿقيل خيورجي "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة كؿوذج 

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "فثـػقذ تعؾقرت عوفػوـس

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

دان اهسايد، أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عب :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ           (557) اهكرار             
 

 اتفاق١ٝ َطت٣ٛ ارتد١َ ارتاص١ "إجاش٠ ايعٌُ بـ: املٛضٛع

 "خبد١َ تداٍٚ يصٓادٜل االضتجُاز
 

ده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وح

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع  وافسثغ، افسـي 

-هيي 19/11/1213و17و16افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو  واسؿيقس وافسيبً 

ميو  عشيلنمذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

اتػوؿقيي مسيثوى اسدميي اسوحيي "ؾـظير   االشيثامرر وافعالؿيوت افدوفقيي: فورد من جمؿوظي 

، وهيي اتػوؿقيي أظيدهتو ممشسيي افـؼيد افعيرت افسيعودي "عصدمي تيداول فصيـوديق االشيثامرر

، وصثو االتػوؿقي ادذـورة عصدمي تيوؾر اإلظيالن "داولت"فثوؿعفو ادصورف ادرتبطي عـظوم 

ظن افصـوديق وأشعور وحداهتو من خالل االكظؿي أو وشو ل اإلظيالم أو ادطبوظيوت: وذفيك 

 .مؼوعل رشوم تدؾ  فؾؿمشسي

وععد افـظر   االتػوؿقي ادشور إفقفو، وععد افدراشي وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أكيه ال ميوك  مين 

قي مسثوى اسدمي اسوحي عصدمي تداول فصـوديق االشيثامرر عوفصيقغي ادعروضيي افعؿل عوتػوؿ

 :ظذ اهلقئي ظذ أن ُيعدل ؾقفو مو يليت

ويثعغ ظذ افطرف افاموي أن يدؾ  أي با ى خوحيي عوإلضيوؾي إػ ... ": حذف مجؾي( 1

 (.افرشوم -6)  ادودة ( 1-6)اهي من افػؼرة "هذه افرشوم
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وجيوز فثداول أن يػرض ظذ افطيرف افاميوي رشيومًو إدارييي عؿؼيدار  ...": حذف مجؾي( 1

: الن (افرشيوم -6)  ادودة ( 3-6)اهي من افػؼرة "ريول ظن ـل يوم تلخر   افدؾ ( 522)

 .ذفك رعو

يثوجى ظذ افطيرف افاميوي أن يعيوض ": افثي كصفو( افثعويضوت -13)حذف ادودة ( 3

أبار يثؽبدهو تداول وافثي صو أي مطوفبي يثم رؾعفو تداول ظن أي خسو ر أو تؽوفقف أو 

اهيي، أو ُتؼقيد هيذه اديودة "ظذ تداول من ؿبل ضيرف ثوفيٌ ؾيقر ايو اشيثصدام هيذه اسدميي

وذفك ؾقر ـون افطرف افاموي شببًو ؾقه، و  يستى ظيذ ذفيك ": عنضوؾي ابؿؾي اآلتقي   هنويثفو

 .اهي"رعو

وزهتو هلذه االتػوؿقيي وؽرهيو صيثو عوبوكيى افؼيظي ؾقفيو، وتمـد اهلقئي وتـبه ظذ أن إج

وتثهؿييل ابفييي ادصثصييي   افؼييـي مراظييوة مييو تثهؼييق عييه مصييؾهثفو ميين حقييٌ احلؼييو  

 .واالفثزاموت

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

هسايد، أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان ا :املٛقعٕٛ

 .ابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ29/11/1423: اهتاريخ           (558) اهكرار             
 

 "عكد صسف أزباح ايشسنات املطا١ُٖ"إجاش٠ : املٛضٛع
 

به ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيه

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افراع  وافسثغ، افسـي 

-هيي 19/11/1213و17و16افراععي، افيدورة افاموكقيي، أييوم االرععيو  واسؿيقس وافسيبً 

ميو  عشيلنة مين أموكثفيو مذـرة افعيرض ادعيدععد اضالظفو ظذ  ،م1/1223و1/1و32و19

ظؼييد رصف أرعييوح افؼييـوت "ؾـظيير   االشييثامرر وافعالؿييوت افدوفقييي: فورد ميين جمؿوظييي 

، وافذي يثم عؿؼثضوه رصف أرعوح افؼـوت ادسيومهي فؾؿسيومهغ ؾقفيو ظين ضرييق "ادسومهي

 .رشـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر

ظؼييد رصف أرعييوح افؼييـوت "وععييد افدراشييي وافـظيير وادـوؿشييي ؿييررت اهلقئييي إجييوزة 

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "ادسومهي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .اجلربوع، عبداهر و األطرمابو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم 
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 يـ28/12/1423: اهتاريخ           (559) اهكرار             
 

 " عكد َشازن١"إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً : املٛضٛع

 (173)اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

هلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسيومس وافسيثغ، ؾنن ا

هيي 18/11/1213و16و15افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم االرععو  واسؿقس وافسبً 

ؿوظي اجثرظيوت اهلقئيي  افعومي،  مديـي افريوض، مبـى اإلدارة  م3/1223و1/1و17و16-

جؿوظيي ادميو ورد مين  عشيلنميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو  ععد اضالظفو ظيذ افؼظقي،

وافثيوريخ ( 173)ادجوز عوفؼرار ذي افيرؿم  "ظؼد مشورـي"تعديالت ظذ ؾـظر   ادرصؾقي: ف

 .هي: وذفك الشثصدامه   مـثٍ متويل رشا  افعؼورات ظن ضريق ادشورـي12/6/1212

عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار  "ظؼد مشورـي"وزة وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إج

 .ادوؿعي من اهلقئي، وال يعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾؼرار افسوعق ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل علي مـفر

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

أ د املباركي، عبدان عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد،  :املٛقعٕٛ

 .بو خهني، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرما
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 يـ28/12/1423: اهتاريخ                     (560) اهكرار             
 

 " بايتكطٝط عكاز عكد بٝع"إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً : املٛضٛع

 (548)اجملاش بايكساز 
 

سالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة واف

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسيومس وافسيثغ، 

هيي 18/11/1213و16و15افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم االرععو  واسؿقس وافسبً 

ميو  عشيلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو ضالظفو ظذ ععد ا ،م3/1223و1/1و17و16-

ادجوز عوفؼرار  "ظؼد عق  ظؼور عوفثؼسقا"تعديالت ظذ ؾـظر   ادرصؾقي: فجؿوظي ادورد من 

هي: وذفك الشثصدامه   عق  حصيي افؼيـي   19/12/1213وافثوريخ ( 528)ذي افرؿم 

 .افعؼور ادشسك

 .فثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي ا

عوفثؼسيقا حلصيي افؼيـي   ظؼد عق  "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة 

عوفصقغي ادرؾؼي عيوفؼرار ادوؿعيي مين اهلقئيي، وال يعيد هيذا افؼيرار مؾغقيًو فؾؼيرار  "ظؼور مشسك

 .افسوعق، ؾؾؾؼـي افعؿل علي مـفر: ـل جفي عر يال ؿفو

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم( )ابو خهني

                                                 
 .«مـه( حودي ظؼ)ثهػ  ظذ ادودة م  اف»: حتػ  افشقخ ظبداهلل عن خـغ ظذ افؼرار، وكو حتػظه (1)
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 يـ28/12/1423: اهتاريخ                         (                         561) اهكرار             
 

 إجاش٠ تعدٜالت : املٛضٛع

   «إبدا٤ زغب١ يف شسا٤ أضِٗ باألجٌ»ع٢ً منٛذج 

 (446)اجملاشٜٔ بايكساز  «عكد بٝع أضِٗ باألجٌ»ٚمنٛذج 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :ين، أمو ععديوم افد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسيومس وافسيثغ، 

هيي 18/11/1213و16و15افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم االرععو  واسؿقس وافسبً 

ميو  عشيلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م3/1223و1/1و17و16-

إعييدا  رؽبييي   رشا  أشييفم "تعييديالت ظييذ كؿييوذج ؾـظيير   ادرصييؾقي: فجؿوظييي ادورد ميين 

وافثيوريخ ( 226)ادجيوزين عيوفؼرار ذي افيرؿم  "ظؼد عق  أشيفم عوالجيل"وكؿوذج  "عوالجل

 .هي: وذفك الشثصدامفر   إدارة متويل افؼـوت32/11/1211

إعيدا  رؽبيي   رشا  أشيفم "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿيررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

عوفصقغي ادرؾؼيي عيوفؼرار ادوؿعيي مين اهلقئيي، وال  "أشفم عوالجلظؼد عق  "وكؿوذج  "عوالجل

 .يعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾؼرار افسوعق، ؾؾؾؼـي افعؿل علي مـفر: ـل جفي عر يال ؿفو

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :ٛقعٕٛامل

 .، أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم( )ابو خهني

                                                 
 .مـه( شوععوً )م  افثهػ  ظذ ادودة ( 1)
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 يـ28/12/1423: اهتاريخ                      (562) اهكرار             
 

 إجاش٠ مناذج يف االعتُادات: املٛضٛع
 

د هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿ

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسيومس وافسيثغ، 

هيي 18/11/1213و16و15افسـي افراععي، افدورة افاموكقي، أيوم االرععو  واسؿقس وافسبً 

ميو  عشيلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  ،م3/1223و1/1و17و16-

 :شثي كرذج تسثصدم   االظثردات وهيؾـظر   ادرصؾقي: فجؿوظي ادورد من 

 .إؾودة إػ من هيؿه االمر عورود مسثـدات االظثرد -1

افثهصيييقل )ت إؾيييودة إلدارة االعهيييوث افزراظقيييي   وزارة افزراظيييي عيييورود مسيييثـدا -1

 (.االظثرد ادسثـدي/ ادسثـدي

 .صعور افعؿقل عوكثفو  حالحقي اظثرد مسثـديإ -3

 .سقورة فؾعؿقلافتػويض فؾؿورد عثسؾقم  -2

 .كؿوذج تعفد -5

مؾهق ععؼد عق  افؼـي حصثفو ظيذ رشيؽفيو: دعوبيي ادرصيوؾوت وافزييودة   ؿقؿيي  -6

 .  ادشورـي مسثـدات االظثرد

راشييي وافـظيير وادـوؿشييي ؿييررت اهلقئييي إجييوزة افييـرذج ادييذـورة عوفصييقغي ادرؾؼييي وععيد افد

 .عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

عبدان بو عكيى، عبدان بو مهيع، عبدان اهسايد، أ د املباركي، عبدان  :املٛقعٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرمابو خهني، 
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 يـ10/1/1424: اهتاريخ            (564) اهكرار             
 

  ٠ يبٝع ايعكازات املس١ْٖٛال٥خ١ املصاٜد»إجاش٠ : املٛضٛع

 «شسن١ ايساجخٞ املصسف١ٝ يالضتجُازي

  581ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افسيودس وافسيثغ، 

ععييد  ،م13/3/1223-هييي 12/1/1212افسييـي االوػ، افييدورة افاموفامييي، يييوم اسؿييقس 

ؾـظير   ادرصؾقي: فجؿوظي ادمو ورد من  عشلنمن أموكثفو مذـرة افعرض ادعدة اضالظفو ظذ 

افال هيي  هيذه تثضيؿن، و"ال هي ادزاييدات اسوحيي عؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر"

هذه  وتوؿ ، افعؿال ديوكقوهتو ظذ د توثقؼوً فؾؼـي تػصقل اإلجرا ات فبق  افعؼورات ادرهوكي 

 .مـفو وتعد جز اً  وترؾق عوفعؼود افعؿقلافال هي من ؿبل 

 ة فبق  افعؼورات ادرهوكيال هي ادزايد"وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة 

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي"ؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامررف

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

دان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     عبــ :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ24/1/1424: اهتاريخ            (565) اهكرار             
 

 اتفاق١ٝ خد١َ ايسبط "إجاش٠ ايعٌُ بـ: املٛضٛع

 "(املٛشع اتفاق١ٝ تسخٝص)بٓظاّ تداٍٚ املعًَٛات 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افسوع  وافسثغ، افسـي 

-هييي 12/1/1212و13و11االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م17/3/1223و16و15

اتػوؿقييي خدمييي افييرعا عـظييوم تييداول "ؾـظيير   االشييثامرر وافعالؿييوت افدوفقييي: فميين جمؿوظييي 

، وهي اتػوؿقي أظيدهتو ممشسيي افـؼيد افعيرت افسيعودي "(اتػوؿقي ترخقو ادوزع)ادعؾوموت 

، وصييثو االتػوؿقييي ادييذـورة عصدمييي افثزويييد "تييداول"عفييو ادصييورف ادرتبطييي عـظييوم فثوؿ

 .عؿعؾوموت ظن االشفم ادهؾقي: وذفك مؼوعل رشوم تدؾ  فؾؿمشسي

وععد افـظر   االتػوؿقي ادشور إفقفو، وععد افدراشي وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أكيه ال ميوك  مين 

عوفصييقغي ( اتػوؿقييي تييرخقو ادييوزع)ول ادعؾومييوت افعؿييل عوتػوؿقييي خدمييي افييرعا عـظييوم تييدا

 :ادعروضي ظذ اهلقئي ظذ أن ُيعدل ؾقفو مو يليت

ويثعغ ظذ ادوزع أن ييدؾ  أي با يى خوحيي عوإلضيوؾي إػ هيذه ... ": حذف مجؾي (1

 (.افرشوم -6)  ادودة ( 1-6)اهي من افػؼرة "افرشوم
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اديوزع رشيومًو إدارييي عؿؼيدار حقٌ جييوز فثيداول أن يػيرض ظيذ ... ": حذف مجؾي (1

: الن (افرشيوم -6)  ادودة ( 7-6)اهي من افػؼرة "ريول ظن ـل يوم تلخر   افدؾ ( 522)

 .ذفك رعو

يثوجى ظذ اديوزع أن يعيوض تيداول ": افثي كصفو( افثعويضوت -13)حذف ادودة  (3

صو أي مطوفبيي ظن أي خسو ر أو تؽوفقف أو أبار تثؽبدهو ممشسي افـؼد أو تداول وافثي 

يثم رؾعفو ظيذ ممشسيي افـؼيد أو تيداول مين ؿبيل ضيرف ثوفيٌ ؾيقر ايو اشيثصدام أي مين 

افبقوكيوت، ععيد أن حصيل هيذا افطييرف ظيذ افبقوكيوت مين ادييوزع أو أحيد ظؿال يه عير يشييؿل 

 وذفك ؾيقر ـيون": اهي، أو ُتؼقد هذه ادودة عنضوؾي ابؿؾي اآلتقي   هنويثفو"ادوزظغ من افبوضن

 .اهي"ادوزع أو ظؿقؾه شببًو ؾقه، و  يستى ظذ ذفك رعو

وتمـد اهلقئي وتـبه ظذ أن إجوزهتو هلذه االتػوؿقيي وؽرهيو صيثو عوبوكيى افؼيظي ؾقفيو، 

وتثهؿييل ابفييي ادصثصييي   افؼييـي مراظييوة مييو تثهؼييق عييه مصييؾهثفو ميين حقييٌ احلؼييو  

 .واالفثزاموت

 .  ؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو د وحذ        

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ24/1/1424: اهتاريخ            (566) اهكرار             
 

 " ح حطاب جازفت"إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (365)اجملاش بايكساز 

  579ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افسوع  وافسثغ، افسـي 

-هييي 12/1/1212و13و11، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس االوػ

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م17/3/1223و16و15

ادجيوز عيوفؼرار  "ؾثح حسيوب جيور"تعديالت ظذ كؿوذج ؾـظر   ادجؿوظيي ادرصؾقيي: فمن 

 .هي18/9/1212وافثوريخ ( 365)ذي افرؿيم 

وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج  وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئيي، ويعد هذا افؼيرار مؾغقيًو  "ؾثح احلسوب ابوري"

 .فؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار افسوعق

 .  مجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ24/1/1424: اهتاريخ            (567) اهكرار             
 

 إجاش٠ عكد ٚمناذج خاص١ مبعادت١ ايدٜٕٛ ٚحتصًٝٗا: املٛضٛع
 

ؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احل

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افسوع  وافسثغ، افسـي 

- هييي12/1/1212و13و11االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م17/3/1223و16و15

 .ظؼد وكرذج خوحي عؿعوبي افديون وحتصقؾفوؾـظر   مدير إدارة معوبي افديون: فمن 

ظؼييد "وإجييرا  مجؾييي ميين افثعييديالت ؿييررت اهلقئييي إجييوزة  وادـوؿشييي،افدراشييي وافـظيير  وععييد

ظؿقيل )ضؾى مبودرة إػ افسيداد "وكؿوذج  "ضؾى مبودرة إػ افسداد"ج وكؿوذ "فثهصقل افديون

ضؾيى مبيودرة "وكؿيوذج  "ضؾى مبودرة إػ افسداد وإكذار عوإلدراج   افؼو ؿي"وكؿوذج  "(تسويي

 "خيالل أشيبوع فؾسيداد مفؾي"وكؿوذج  "(خوص عوفؽػقل)إػ افسداد وإكذار عوإلدراج   افؼو ؿي 

 إصييعور"وكؿييوذج  "عنؿومييي افييدظوى إكييذار"وكؿييوذج  " افؼو ؿييي  عييوإلدراج إصييعور"وكؿييوذج 

 "ظيذ افسيداد حيٌ ضؾيى"وكؿيوذج  "  افؼو ؿي وعودطوفبي ظن ضريق ابفوت افرشؿقي عوإلدراج

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئيي "(عوفؽػقلخوص ) عوفسيداد إؾيودة"وكؿوذج 

 .   آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ24/1/1424: اهتاريخ            (568) اهكرار             
 

 إجاش٠ عكد ٚمناذج خاص١ : املٛضٛع

 يطٝازات ٚايعكازات ٚاألضِٗباملتاجس٠ يف ا

 ، 703عكد بٝع أضِٗ بايتكطٝط ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  

  626ٚ منٛذج طًب إيػا٤ تعاقد ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

فراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افسوع  وافسثغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي ا

-هييي 12/1/1212و13و11االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ؿوظييي اجثرظييوت اهلقئييي  افعومييي،  مديـييي افريييوض، مبـييى اإلدارة  م17/3/1223و16و15

ادجؿوظيي ميو ورد مين  عشيلنن أموكثفيو ميذـرة افعيرض ادعيدة ميععد اضالظفو ظيذ  افؼظقي،

ظؼد وكرذج خوحي عودثوجرة   افسقورات وافعؼورات واالشيفم وافسيؾ : ؾـظر   افثجوريي: ف

 :وذفك من خالل كشوط افبق  عوفثؼسقا، وهي ظذ افـهو اآليت

وافثييوريخ ( 332)ادجيوز عيوفؼرار ذي افيرؿم  "ضؾيى رشا  عوفثؼسيقا"تعديل كؿوذج  -1

 .هي32/11/1211وافثوريخ ( 522)هي وافؼرار ذي افرؿم 32/11/1219

( 522)ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم  "مؾهق ضؾى رشا  أشفم عوفثؼسقا"تعديل كؿوذج  -1

 .هي32/11/1211وافثوريخ 

 ."ضؾى إفغو  تعوؿد"إجوزة كؿوذج  -3
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وافثييوريخ ( 522)ادجييوز عييوفؼرار ذي افييرؿم  "ظؼييد عقيي  أشييفم عوفثؼسييقا"تعييديل  -2

 .هي32/11/1211

 :وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي مو يليت وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

مؾهق ضؾى رشا  أشفم "وكؿوذج  "(ظوم)عوفثؼسقا .. .ضؾى رشا "إجوزة كؿوذج  :أولاً

عوفصيقغي ادرؾؼييي هبيذا  "ظؼد عق  أشفم عوفثؼسقا"و "ضؾى إفغو  تعوؿد"وكؿوذج  "عوفثؼسقا

وؿعي من اهلقئيي، وال يعد هذا افثعديل مؾغقًو فؾؼرارين ادذـورين ؾؾؾجفي ادعـقي افعؿل افؼرار اد

 . علي مـفر

ظذ افؼـيي ظـد تعومؾفو عوفـرذج ادجيوزة هبذا افؼرار أن تثؼقد عوفضيواعا افيواردة    :ثاىواًا

 .هي ؾقر يثعؾق عوالشفم32/11/1211وافثوريخ ( 522)افؼرار ذي افرؿيم 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

، ( )عبدان بو عكيـى، عبـدان بـو مهيـع، أ ـد املبـاركي، عبـدان بـو خـهني          :املٛقعٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم

                                                 
 .«(توشعوً )م  افثهػ  ظذ ادودة »: ػ  افشقخ ظبداهلل عن خـغ ظذ افؼرار، وكو حتػظهحت (1)



 870 

 

 يـ8/2/1424: اهتاريخ              (569) اهكرار             
 

ٌ ايتصاَات"ش٠ منٛذج إجا: املٛضٛع ٔ ًَه١ٝ عكاز ٚحتُ ٍ ع  "تٓاش
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افامومن وافسثغ، افسـي 

-هيييي 8/1/1212و7و6أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس االوػ، افيييدورة افاموفاميييي، 

مو ورد مين  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م12/2/1223و9و8

، افذي ترؽى افؼـي "تـوزل ظن ظؼد عق  عوفثؼسقا"مدير اإلدارة افؼوكوكقي: فؾـظر   كؿوذج 

افثؼسقا إػ ضرف آخر شوا  أـون رشيؽًو    اشثصدامه فـؼل حؼو  ظؿقؾفو وافثزاموته   ظؼد

 .  افعؼد افسوعق أم ـون أجـبقًو ظـه

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

 .ي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئيعوفصقغ "تـوزل ظن مؾؽقي ظؼور وحتؿل افثزاموت"

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ8/2/1424: اهتاريخ              (570) اهكرار             
 

 «اتفاق١ٝ تط١ٜٛ َد١ْٜٝٛ يعٌُٝ َتأخس»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

افسـي  ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افامومن وافسثغ،

-هيييي 8/1/1212و7و6االوػ، افيييدورة افاموفاميييي، أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس 

ؿوظييي اجثرظييوت اهلقئييي  افعومييي،  مديـييي افريييوض، مبـييى اإلدارة  م12/2/1223و9و8

ميو ورد مين ميدير إدارة  عشيلنمذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو ععد اضالظفو ظذ  افؼظقي،

، افثيي هبيو ييثم االتػيو  عيغ "اتػوؿقي تسويي مديوكقي فعؿقيل مثيلخر" معوبي افديون: فؾـظر  

افؼـي وافعؿقل اددين هلو ظذ إظودة تـظقم شداد افدين من حقٌ مؼيدار افيدؾعوت ومواظقيد 

 .دؾعفو عر يثػق ظؾقه افطرؾون وذفك دون أي زيودة ظذ افعؿقل   مؼدار افدين

اتػوؿقيي "مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي إجيوزة  وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا 

عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي: ظذ أال يثضؿن ذفك  "تسويي مديوكقي فعؿقل مثلخر

 .أي اتػو  أو مواضلة عزيودة افدين ظذ اددين مؼوعل تؾك افثسويي: الن ذفك رعو

 .  عغاهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمج وحذ

 عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ22/2/1424: اهتاريخ            (571) اهكرار             
 

 " عكد تأجري صٓدٚم األَاْات"إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً: املٛضٛع

 "بطاق١ املطتأجس"، ٚإجاش٠ منٛذج (213)بايكساز  اجملاش
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افثوشي  وافسيثغ، افسيـي 

-هيييي 11/1/1212و11و12أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس االوػ، افيييدورة افاموفاميييي، 

ميو ورد مين  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م12/2/1223و13و11

ذي ادجيوز عيوفؼرار  "ظؼد تيلجر حيـدو  االموكيوت" ت ظذتعديالادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   

 ."عطوؿي ادسثلجر"كؿوذج إجوزة   افـظر ، وهي12/1/1216وافثوريخ  (113)افرؿم 

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

ظؼيد "وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي مين افثعيديالت ؿيررت اهلقئيي إجيوزة 

ئي عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلق "عطوؿي ادسثلجر"وكؿوذج  "تلجر حـدو  االموكوت

: ويعيد هيذا ["عطوؿيي ادسيثلجر"كؿيوذج  1، مرؾق "ظؼد تلجر حـدو  االموكوت" 1مرؾق ]

 .هي12/1/1216وافثوريخ  (113)افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار افسوعق ذي افرؿم 

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 يــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،  عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مه   :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ22/2/1424: اهتاريخ                                                  (572) اهكرار            
 

 ، (أ)إجاش٠ ايعٌُ بعكد االَتٝاش َع شسن١ : املٛضٛع

 ايبطاق١ ايتجاز١ٜ  ٚإجاش٠ منٛذج طًب إصداز

 ٚأحهاَٗا ٚشسٚطٗا( أ)يًتعاٌَ َع 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افثوش  وافسثغ، افسـي 

-هييي 11/1/1212و11و12فامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس االوػ، افييدورة افامو

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م12/2/1223و13و11

م  ،(أ)من ادجؿوظي ادرصؾقي: فؾـظر   إجوزة افعؿل ععؼد االمثقوز م   وهو ظؼد عؿوجبه ُيؼيدل

  دطيوت افثوزيي  ( أ)  إفؽسوي مقرسي فزعيو ن كظوم دؾ( رشـي افراجهي)حوحى االمثقوز 

عـظييوم إفؽييسوي فؾثهصييقل ظيين ضريييق كؼييوط افبقيي  ( أ)افر قسييي، وذفييك ظيين ضريييق تزويييد 

عبطوؿي جتوريي فؾصصم من حسوعوهتم ابورييي ظين ضرييق تؾيك ( أ)اإلفؽسوكقي، وتزويد زعو ن 

افبطوؿيي افثجورييي إحيدار ضؾيى " افـؼوط، ـر تضؿـً ادذـرة ضؾى افـظير   إجيوزة كؿيوذج

 ."ورشوضفووأحؽومفو ( أ)فؾثعومل م  

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي مو يليت
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 (أ)افراجهي ورشـيي  عؼد االمثقوز عغ رشـيعافعؿل رشظي من  موك   يظفر فؾفقئي  :أولاً

 .ادعروضي ظذ اهلقئي عوفصقغي

ميو صيثو عوبوكيى افؼيظي ؾقفيو، و وؽيرها افعؼيد اهلقئي وتـبه ظذ أن إجوزهتو هلذ وتمـد

مصيؾهثفو مين حقيٌ احلؼيو   عيهثثهؿل ابفي ادصثصي   افؼـي مراظيوة ميو تثهؼيق ظداه ؾ

 .واالفثزاموت

، وأحؽومفييو (أ)ي افثجوريييي فؾثعومييل ميي  ضؾييى إحييدار افبطوؿيي"إجييوزة كؿييوذج  :ثاىواااًا

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "ورشوضفو

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

 عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     :املٛقعــٕٛ

 .هر و األطرمأ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبدا
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 يـ22/2/1424: اهتاريخ            (573) اهكرار             
 

 " طًب حتٌٜٛ زاتب"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 "شٗاد٠ بإضكاط ايتصاّ َرتتب ع٢ً نفٌٝ"ٚمنٛذج 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :ديوم افدين، أمو عع

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افثوش  وافسثغ، افسـي 

-هييي 11/1/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م12/2/1223و13و11

صفودة "وكؿوذج  "ضؾى حتويل راتى" وبي افديون: فؾـظر   إجوزة كؿوذجمن مدير إدارة مع

 ."عنشؼوط افثزام مستى ظذ ـػقل

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

عوفصيقغي ادرؾؼيي  "صفودة عنشؼوط افثيزام مستيى ظيذ ـػقيل"وكؿوذج  "ضؾى حتويل راتى"

 .ؼرار ادوؿعي من اهلقئيعوف

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ22/2/1424: اهتاريخ            (574) اهكرار             
 

 اتفاق١ٝ َشازن١ "إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً : املٛضٛع

 (547)اجملاش٠ بايكساز " اعتُادخطابات يف تعصٜص 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

اجثرظفو افثوش  وافسثغ، افسـي  ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر  

-هييي 11/1/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م12/2/1223و13و11

  ي مشيورـي اتػوؿقي"من جمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   إجوزة تعديالت ظذ 

 .هي19/12/1213وافثوريخ ( 527)ادجوزة عوفؼرار  "اظثردخطوعوت تعزيز 

 :وععد افـظر   تؾك افثعديالت وععد افدراشي وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من  "اظثردخطوعوت   تعزيز اتػوؿقي مشورـي "إجوزة  :أولاً

وافثيوريخ ( 527)فؼرار مؾغقيًو فصيقغي االتػوؿقيي ادجيوزة عيوفؼرار ذي افرؿييم اهلقئي، ويعد هذا ا

 .هي19/12/1213

ادبقـيي   افؼيرار  ضواعاوفهبذه االتػوؿقي ع تعومؾفوظذ افؼـي أن تؾثزم   تمـد اهلقئي  :ثاىواًا

 :وكصفو هي19/12/1213وافثوريخ ( 527)ذي افرؿم 

أي اظثرد او عضوظي درمي رشظًو، أو ـون إحداره ألرم افثعومل عودشورـي   تعزيز  -1

 .أو تعزيزه ظذ وجه ؽر مؼوع



 877 

ألرم ظذ افؼـي دؾ  أو تسؾم أي ؾوا د رعويي من أي ضرف من أضراف االظيثرد و   -1

 .أي مرحؾي من مراحؾه

  حول إضوؾي رشوط إػ االظثرد ممو يثصل عضبا افبضيوظي وعقيون أوحيوؾفو وتوثقيق  -3

اهتو وكهو ذفك، ؾنن ذفك مؼوط عجوازه رشظًو، وأال يثعورض م  مو ورد   افػؼرتغ مسثـد

 .افسوعؼثغ( 1و1)

ؾييقر يثعؾييق عصضييوع االظييثرد ادسييثـدي فؾؼواظييد واالظييراف ادوحييدة فالظييثردات  -2

 .ادسثـديي ؾنن هذا مؼقد عر ال اوفف أحؽوم افؼيعي اإلشالمقي

 .  ؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو د وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم



 878 

 

 يـ12/4/1424: اهتاريخ            (575) اهكرار             
 

 "تٛنٌٝ يف ايبٝع"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييبعغ، افسييـي 

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م11/6/1223و11و12

، افيذي "توـقيل   افبقي "إجوزة كؿيوذج    فؾـظرجمؿوظي االشثامرر وافعالؿوت افدوفقي:  من

 .  عق  شؾعي ممؾوـي فه ظذ ضرف ثوفٌ عامؿن حول افؼـيعثوـقل افعؿقُل عؿوجبه يؼوم 

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي ي توحقوععد االضالع ظذ 

: هيي وموضييوظه19/1/1211وافثييوريخ ( 223)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

إجوزة كؿيوذج فعيرض رؽبيي ظؿيال  مين داخيل ادؿؾؽيي   رشا  معيودن عوالجيل مميو متؾؽيه "

 ."افؼـي

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

 .عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي "بق اف   توـقل"كؿوذج إجوزة  :أولاً

 :ر يليتع افـؿوذج اافؼـي أن تؾثزم   تعومؾفو هبذ ظذ:ًثاىواًا

أن يؽون رشا  افؼيـي فؾسيؾعي ثيم عقعفيو فؾعؿقيل ثيم عقعفيو وـوفيي ظـيه وؾيق افصيقغ  -1

 .ادجوزة من اهلقئي افؼظقي عضواعطفو
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ومثعقـيي عؿوجيى وثيو ق هليو ممؾوـي رشا  افعؿقل هلو من افؼـي ؿبل  يتؽون افسؾع أن -1

  .تعققـفو

أو ؾضيي: الكيه ال جييوز عقي  ععضيفر عيبعض وال  ذهبيوً تؽون افسيؾعي ادبقعيي آجياًل  أال -3

 .عوفـؼود كسقئي

أو أي ميين رشـوهتييو افثوععييي أو أي رشـييي أخييرى متثؾييك رشـييي -أال تشييسي افؼييـي  -2

افسؾعَي من افعؿقل ميو داميً هيي افثيي عوظثفيو  -٪ من موجوداهتو32ر من افراجهي ؾقفو أـام

 .ظؾقه عصػثفو موفؽي هلو أو الـامرهو: الن ذفك من عق  افعقـي

 .افثؿويل عوفػو دة افرعويي ظذتؽون هـوك مواضلة أو حقؾي  أال -5

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ        

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ12/4/1424: اهتاريخ                        (577) اهكرار             

 

 حهِ أخر أجس٠ ع٢ً خد١َ : املٛضٛع

 تصٜٚد ايتجاز بهشٛف اذتطابات
 

د هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿ

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييبعغ، افسييـي 

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م11/6/1223و11و12

ظؿيال  )أخذ رشوم ظذ خدمي تزوييد افثجيور  حؽم   فؾـظرادجؿوظي ادرصؾقي فألؾراد:  من

 .عؽشوف احلسوعوت ظن ضريق افػوـس أو افزيد اإلفؽسوي أو االكسكً( كؼوط افبق 

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي أكيه ال ميوك  مين أن تلخيذ افؼيـي أجيرة ظيذ 

خدمي تزوييد افثجيور عؽشيوف احلسيوعوت، ظيذ أن ييثم إظيالم افثيوجر عيذفك ؿبيل احثسيوب 

 .االجرة ظؾقه

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :عــٕٛاملٛق

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ12/4/1424: اهتاريخ            (578) اهكرار             

 

 حهِ اضت٦جاز عني َٛصٛف١ يف اير١َ ٚتٛنٌٝ املؤجس: املٛضٛع

 ريٖا يطسف ثايحبتأج بعد تعٝٓٗا 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييبعغ، افسييـي 

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م11/6/1223و11و12

اشيثئجور ظيغ موحيوؾي   افذميي  حؽيم   فؾـظيرجمؿوظي اسزيـيي وافعالؿيوت افدوفقيي:  من

أن تسثلجر افؼـي أحاًل : عثلجرهو فطرف ثوفٌ، وحورة ذفك -ععد تعقـفو-وتوـقل ادمجر 

  افذمي علجرة مدؾوظي مؼدمًو فؽيل ميدة اإلجيورة، ظيذ أن يعيغ اديمجر االحيَل   موحوؾًو 

افثوريخ ادثػق ظؾقه فقثقح فؾؼـي اشثغالل مـوؾعه، وععد تعقغ االحل فؾؼـي توـل افؼيـُي 

، وتوـؾه ـذفك عثهصقل (ادسثلجر افـفو ي)ادمجَر عثلجر ذفك االحل فطرف ثوفٌ مسثؼل 

 .ضرن مـه عسداد االجرةاالجرة هلو دون 

 .فؾفقئي   ادوضوعافثـػقذيي افؾجـي توحقي وععد االضالع ظذ 

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

 :أكه ال موك  من افثعومل عوفصقغي ادذـورة م  االفثزام عوفضواعا اآلتقي :أولاً
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 .وهل ذفك االحل إال ععد تعغافؼـُي االحَل عامؿن آجل  مجرتأال  -1

 .أال يؽون هذا االحل ممجرًا ظـد تعققـه فؾؼـي -1

أال يؽييون افطييرف افاموفييٌ افييذي تييمجر ظؾقييه افؼييـي االحييل عوالجييل، هييو افييذي  -3

اشثلجرت مـه افؼـي االحَل عصػثه موفؽًو فه أو الـامره، أو عصػثه موفؽًو دـػعثه: فؽون ذفيك 

 .من افعقـي

 .أو حقؾي ظذ افثؿويل عوفػو دة افرعوييأال تؽون هـوك مواضلة  -2

إظييداد  -إن رؽبييً   افعؿييل عوفصييقغي ادييذـورة-ظييذ ابفييي ادصثصييي   افؼييـي :ًثاىواااًا

 .ذفك ورؾعفو فؾعرض ظذ اهلقئي افؼظقيفافعؼود وافـرذج ادـظؿي 

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

ى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،    عبــدان بــو عكيــ  :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ12/4/1424: اهتاريخ             (579) اهكرار            
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (566)اجملاش بايكساز " فتح اذتطاب ادتازٟ"

  682ايسقِ  ًَػ٢ بايكساز ذٟ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييبعغ، افسييـي 

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ميو ورد  عشلنمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو ععد اضالظفو ظذ  ،م11/6/1223و11و12

 "ؾيثح احلسيوب ابيوري"تعيديالت ظيذ كؿيوذج ؾـظير   ادجؿوظيي ادرصؾقيي فألؾيراد: فمن 

 .هي12/1/1212وافثوريخ ( 566)ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم 

مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج وإجرا   وادـوؿشي،افدراشي وافـظر  وععد

عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئيي، ويعد هذا افؼيرار مؾغقيًو  "ؾثح احلسوب ابوري"

 .فؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار افسوعق

 .  اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

 و مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،  عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــ   :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ12/4/1424: اهتاريخ            (580) اهكرار             
 

 ايصٝػ١ املٛحد٠ يعكٛد بٝع ايعكاز بايتكطٝط: املٛضٛع
 

حيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه و

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييبعغ، افسييـي 

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

وظييي اجثرظييوت اهلقئييي ؿ افعومييي،  مديـييي افريييوض، مبـييى اإلدارة  م11/6/1223و11و12

ادجؿوظيي  مينميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد ععد اضالظفو ظيذ  افؼظقي،

إجوزة افصقغي ادوحدة فعؼود عق  افعؼور عوفثؼسقا، عدالً من افعؼود ادجوزة    فؾـظرافثجوريي: 

وافثوريخ ( 225)هي، وافؼرار ذي افرؿم 32/11/1211وافثوريخ ( 222)عوفؼرار ذي افرؿم 

 .هي32/11/1211

ظؼيد عقي  إجوزة وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي 

، ويعيد هيذا افؼيرار مؾغقيًو فؾعؼيود ادوؿعي من اهلقئي افؼرارادرؾؼي هبذا  عوفصقغيظؼور عوفثؼسقا 

 .ادجوزة عوفؼرارين افسوعؼغ

 .وظذ آفه وحهبه أمجعغ اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وحذ

، ( )عبدان بو عكيـى، عبـدان بـو مهيـع، أ ـد املبـاركي، عبـدان بـو خـهني          :املٛقعٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم

                                                 
  .من افعؼد ادذـور( توشعوً )مثهػ  ظذ ادودة  (1)
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 يـ12/4/1424: اهتاريخ            (581) اهكرار             
 

 ازات ٠ يبٝع ايعكال٥خ١ املصاٜد«إجاش٠ : املٛضٛع

 ، «شسن١ ايساجخٞ املصسف١ٝ يالضتجُازي املس١ْٖٛ

 (564)ٚإيػا٤ ايال٥خ١ اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

عغ، افسييـي ؾيينن اهلقئييي افؼييظقي فؼييـي افراجهييي ادرصييؾقي فالشييثامرر   اجثرظفييو افسييب

-هييي 11/2/1212و11و12االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م11/6/1223و11و12

ة فبق  افعؼورات ال هي ادزايد"إجوزة تعديالت ظذ    فؾـظرمدير إدارة افشئون افؼوكوكقي:  من

وافثيوريخ ( 562)ادجيوزة عيوفؼرار ذي افيرؿم  "ؼـي افراجهي ادرصيؾقي فالشيثامررف وكيادره

 .هي: فثشؿل حول عق  افعؼور ادرهون ظن ضريق ادظوريف ادغؾؼي12/1/1212

ال هيي "إجيوزة وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي 

ادرؾؼيي هبيذا  عوفصيقغي "ؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامررف كية فبق  افعؼورات ادرهوادزايد

 .، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فال هي ادجوزة عوفؼرار افسوعقادوؿعي من اهلقئي افؼرار

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

  بــو خــهني،عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان    :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم



 886 

 

 يـ9/6/1424: اهتاريخ               (583) اهكرار             
 

  «ايتصاّ ايطداد»أحهاّ ٚضٛابط ايتعاٌَ بـ : املٛضٛع

 (509)اجملاش بايكساز 
 

مين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه و

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو احليودي وافسيبعغ، 

-هييي 9/6/1212و8و7افسييـي االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

عد اضالظفو ظذ ميذـرة ع ،ؾـد  مرسة اكسـوكثقـثول، افطو ف  مديـي  م7/8/1223و6و5

وضواعطه، افثي أظدت عـو   "افثزام افسداد"افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن أحؽوم افثعومل عي 

 .هي11/1/1212و11و12ظذ توجقه اهلقئي   اجثرظفو افثوش  وافسثغ عثوريخ 

 فؼـي افراجهي ادرصؾقيمن ممشسي افـؼد افعرت افسعودي  افثزام هو "افثزام افسداد"و

ظيين ظؿؾقييوت افبقيي   ئوافـوصيي فؾؼييـي..... افييامؿن ادمجييل ادسييثهق ظييذ عسييداد فالشييثامرر 

وافثييوريخ ( 529)اآلجييل، وؿييد شييبؼً إجييوزة كؿييوذج هييذا االفثييزام   افؼييرار ذي افييرؿم 

 .هي11/1/1213

حقـر كظرت   معومالت ذات  -وؿد رأت اهلقئي   اجثرظفو افثوش  وافسثغ ادذـور آكػًو 

أن يصييدر مـفييو ؿييرار إحلييوؿي علحؽييوم افثعومييل عييوفثزام افسييداد  -وفثزام افسييداد هييذا حييؾي عيي

 .وضواعطه: دسقس احلوجي إفقفو ظـد افعؿل عؼرار افثزام افسداد

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي وافثلمل ؿررت اهلقئي مو يليت



 887 

إجيوزة كؿيوذج  هي افذي ورد ؾقه11/1/1213وافثوريخ ( 529)إحلوؿًو فؾؼرار ذي افرؿم 

افثزام افسيداد وهيو وثقؼيي عيدين كؼيدي فؾؼيـي ظيذ ممشسيي افـؼيد افعيرت افسيعودي، ؾينن 

افثرصف   افثزام افسداد اض  الحؽوم افثرصيف   افيديون   افؼييعي اإلشيالمقي، وأعيرز 

 :تؾك االحؽوم ؾقر او هذا االفثزام مو يليت

عيوفـؼود وميو   حؽؿفيو، ومين ذفيك حسيم  ال جيوز تداول افثيزام افسيداد عقعيًو ورشا ً ( 1

 .افثزام افسداد علؿل من ؿقؿثه، وـذا إظودة حسؿه

فؾؼـي أن تض  جز ًا من افدين ادامبً   افثزام افسداد   حول رؽبي ادمشسي تعجقل ( 1

 :شداده أو شداد جز  مـه ؿبل توريخ اشثهؼوؿه عوفضواعا اآلتقي

وادمشسي ظذ ذفك: الن االتػو  ادسبق ارجفو ظن أال يوجد اتػو  مسبق عغ افؼـي  -أ

وجيعؾفو ذريعي فؾثعومل افرعوي، ؾنن ـون ذفك ععيد افعؼيد وعرؽبيي مين ( ض  وتعجل)مسلفي 

 .أحد افطرؾغ وؿبول اآلخر ؾال علس عذفك

 .أن يؽون افوض  من افدين عر يثػؼون ظؾقه   حقـه -ب

ؿي ثـو قي: ؾال جيوز أن يدخل ضيرف ثوفيٌ أن تؽون افعالؿي عغ افؼـي وادمشسي ظال -ج

يثوػ احلسم: الهنو تؽون حقـئٍذ من عيوب عقي  افيدين ظيذ ؽير مين هيو ظؾقيه، ومين ادصيورؾي 

 .افبوضؾي: فػؼدهو رشضي افثرثل وافثؼوعض   جمؾس افعؼد

 .جتوز احلوافي ظذ ضرف ثوفٌ عؿامل افدين ادامبً   افثزام افسداد( 3

 .ثعومل عوفثزام افسداد أي ؾو دة رعوييأال يستى ظذ اف( 2

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ9/6/1424: اهتاريخ              (584) اهكرار             
 

  «خطاب تعٗد»حهِ زٖٔ ايدٜٔ، ٚإجاش٠ : املٛضٛع

 ملؤضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

فيو احليودي وافسيبعغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظ

-هييي 9/6/1212و8و7افسييـي االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو عشيلن ميو ورد مين  ،م7/8/1223و6و5

 خطوب تعفد دمشسي افـؼد افعرت افسيعودي،: جمؿوظي اسزيـي وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر  

افثيي ؿيدمثفو ممشسيي افـؼيد افعيرت  "افثزاميوت افسيداد"وهو خطوب ترهن عؿوجبه افؼـي 

عوالجل من افؼـي، وؿد جو  هذا اسطوب عـيو  ظيذ  .....افسعودي فؾؼـي مؼوعل مو اصساه 

 .ضؾى ممشسي افـؼد افعرت افسعودي ضركوت من افؼـي مؼوعل اكؽشوف حسوهبو فدهيو

هيي ظيذ افبهيٌ 11/2/1212و11و12رظفيو افسبعقيين عثيوريخ وععد اضييالظفو   اجث

عـيييو  ظيييذ توجقيييه اهلقئيييي   اجثرظفيييو افثوشييي  وافسيييثغ عثيييوريخ  -ادعيييد مييين أموكيييي اهلقئيييي 

، افيذي ؾّصيل "حؽم رهن افدين ومو يستيى ظؾقيه": وظـواكه - هي11/1/1212و11و12

 .جفي ـل ؿول ومسثـدهأؿوال أهل افعؾم   رهن افدين مو عغ جمقز وموك ، وعّغ و

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع
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: هيي وموضييوظه18/8/1218وافثييوريخ ( 183)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

 ."احلجز ظذ احلسوب ابوري"كؿوذج : ومـفو "افـرذج ادسثصدمي من ؿبل إدارة اال ثرن"

: هيي وموضيوظه16/12/1211وافثيوريخ ( 296)افيرؿم  وععد االضالع ظذ افؼيرار ذي

 ."مـ  أخذ افدؾعي ادؼدمي ؿبل افعؼد، وجواز تؼديم رهن كؼدي"

: هيي وموضييوظه11/1/1213وافثييوريخ ( 529)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

 ."افثزام افسداد"أحدمهو كؿوذج  "إجوزة كؿوذجغ فؾبق  عوالجل"

  دورة ميممتره [ 3/9( 86])افػؼيه اإلشيالمي ذي افيرؿم  وععد االضالع ظذ ؿرار جمؿي 

-1 -هييي 6/11/1215-1افثوشيي  عييلعوطبي عدوفييي اإلمييورات افعرعقييي ادثهييدة عثييوريخ 

: ، وؿييد جييو  ؾقييه مييو كصييه"(حسييوعوت ادصييورف)افودا يي  ادرصييؾقي "م عشييلن 6/3/1995

أم ( احلسيوعوت ابورييي)إن رهن افودا   جو ز، شوا  أـوكً من افودا   حتً افطؾى : راععوً "

افودا يي  االشييثامرريي، وال يييثم افييرهن ظييذ مبوفغفييو إال عيينجرا  يؿـيي  حييوحى احلسييوب ميين 

وإذا ـون افبـك افذي فديه احلسوب ابوري هو ادرهتن فزم كؼل . افثرصف ؾقه ضقؾي مدة افرهن

 ادبييوفغ إػ حسييوب اشييثامرري، عهقييٌ يـثػييي افضييرن فؾثهييول ميين افؼييرض إػ افؼييراض

 .اهي"عـر  افرهن( افدا ن)ويسثهق أرعوَح احلسوب حوحُبه جتـبًو الكثػوع ادرهتن ( ادضورعي)

 ."(افسهى ظذ ادؽشوف)مؾصو فسقوشي افرهن   كظوم رسي  "وععد االضالع ظذ 

: هييي وموضييوظه9/6/1212وافثييوريخ ( 583)وععييد االضييالع ظييذ افؼييرار ذي افييرؿم 

 ."(529)ادجوز عوفؼرار  "ثزام افسداداف"أحؽوم وضواعا افثعومل عي "

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي وافثلمل ؿررت اهلقئي مو يليت

ؾفيو ميذهى ادوفؽقيي وؿيول ظـيد افشيوؾعقي  -جيوز رهن افدين   أحح ؿويل افعؾر   :أولاً

 .شوا  أـون ذفك افدين ظذ ادرهتن أم ظذ ؽره: ؿقوشًو ظذ رهن االظقون -واحلـوعؾي 
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ويؽون ؿبضه عؼبض وثقؼثه، أو اإلصفود ظؾقه ظـد رهـه، وهبذا يستى ظذ افيدين ادرهيون 

 .أثره، وهو أن يؽون ادرهتن أحق عه من ؽره

ادجوز عوفؼرار ذي  "افثزام افسداد"عـو  ظذ مو تؼرر   افػؼرة افسوعؼي ؾنكه جيوز رهن  :ثاىواًا

ن كؼيدي فؾؼيـي ظيذ ممشسيي افـؼيد هيي: إذ هيو ديي11/1/1213وافثيوريخ ( 529)افرؿيم 

 .افعرت افسعودي

يشسط أال يؽون هذا افرهن   معومالت درمي، وأال يؽون ؾقه حقؾي أو مواضلة ظذ  :ثالثاًا

 .افرعو

إجوزة خطوب تعفد دمشسيي افـؼيد افعيرت افسيعودي عوفصيقغي ادرؾؼيي هبيذا افؼيرار  :رابعاًا

هيي 9/6/1212وافثيوريخ ( 583)  افؼرار ذي افيرؿم ادوؿعي من اهلقئي، م  االفثزام عر ورد 

 ."(529)ادجوز عوفؼرار  "افثزام افسداد"أحؽوم وضواعا افثعومل عي "عشلن 

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم أ د بو  يد
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 يـ9/6/1424: اهتاريخ               (585) اهكرار             
 

 ، "إجياب ايعٌُٝ ٚقبٍٛ ايساجخٞ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 (553)اجملاش بايكساز ( 3)ٚإيػا٤ ايُٓٛذج 
 

تيبعفم عنحسيون إػ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو احليودي وافسيبعغ، 

-هييي 9/6/1212و8و7افسييـي االوػ، افييدورة افاموفامييي، أيييوم افامالثييو  واالرععييو  واسؿييقس 

و عشيلن ميو ورد مين ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفي ،م7/8/1223و6و5

إجييوب "( 3)جمؿوظي اسزيـي وافعالؿوت افدوفقيي: فؾـظير   إجيوزة تعيديالت ظيذ افـؿيوذج 

هيي 19/11/1213وافثيوريخ ( 553)ادجيوز عيوفؼرار ذي افيرؿم  "افعؿقل وؿبول افراجهيي

 ."افؼا  عوفوـوفي ظن افعؿقل ثم افؼا  مـه عوالجل": وموضوظه

 :يثضؿن اآليتوافثعديل افذي تطؾبه ابفي 

أن يؽون من ضر  شداد افامؿن ادمجل ادسثهق ظذ افؼـي إحوفي افبو   ظذ ممشسي  -1

وافثيوريخ  529افـؼد افعرت افسعودي عؿوجى افثزاموت افسيداد ادجيوزة عيوفؼرار ذي افيرؿم 

 .هي، وإعرا  افؼـي عؿوجى هذه احلوافي11/1/1213

اموت ادشور إفقفو   توريخ اشثهؼوؿفو وإضوؾثفو توـقل افبو   فؾؼـي   حتصقل االفثز -1

 .حلسوب افبو   فدى افؼـي

: هيي وموضييوظه11/1/1213وافثييوريخ ( 529)وععيد االضييالع ظيذ افؼييرار ذي افيرؿم 

 ."افثزام افسداد": أحدمهو كؿوذج "إجوزة كؿوذجغ فؾبق  عوالجل"

: هييي وموضييوظه9/6/1212وافثييوريخ ( 582)وععييد االضييالع ظييذ افؼييرار ذي افييرؿم 

 ."(529)ادجيوز عوفؼيرار  "افثزام افسداد"أحؽوم وضواعا افثعومل عي "
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 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

إجوزة كؿوذج إجيوب افعؿقل وؿبول افراجهي عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من :ًأولاً

 .ادذـور( 553)ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم  (3)اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذج 

افيواردة  "افثزام افسيداد"تمـد اهلقئي ظذ وجوب افثؼقد علحؽوم وضواعا افثعومل عي  :ثاىواًا

 :هي وهي9/6/1212وافثوريخ ( 583)  افؼرار ذي افرؿم 

ال جيوز تداول افثيزام افسيداد عقعيًو ورشاً  عيوفـؼود وميو   حؽؿفيو، ومين ذفيك حسيم ( 1

 .زام افسداد علؿل من ؿقؿثه وـذا إظودة حسؿهافث

فؾؼـي أن تض  جز ًا من افدين ادامبً   افثزام افسداد   حول رؽبي ادمشسي تعجقل ( 1

 :شداده أو شداد جز  مـه ؿبل توريخ اشثهؼوؿه عوفضواعا اآلتقي

جفو ظن أال يوجد اتػو  مسبق عغ افؼـي وادمشسي ظذ ذفك: الن االتػو  ادسبق ار -أ

وجيعؾفو ذريعي فؾثعومل افرعوي، ؾنن ـون ذفك ععيد افعؼيد وعرؽبيي مين ( ض  وتعجل)مسلفي 

 .أحد افطرؾغ وؿبول اآلخر ؾال علس عذفك

 .أن يؽون افوض  من افدين عر يثػؼون ظؾقه   حقـه -ب

أن تؽون افعالؿي عغ افؼـي وادمشسي ظالؿي ثـو قي: ؾال جيوز أن يدخل ضيرف ثوفيٌ  -ج

وػ احلسم: الهنو تؽون حقـئٍذ من عيوب عقي  افيدين ظيذ ؽير مين هيو ظؾقيه، ومين ادصيورؾي يث

 .افبوضؾي: فػؼدهو رشضي افثرثل وافثؼوعض   جمؾس افعؼد

 .جتوز احلوافي ظذ ضرف ثوفٌ عؿامل افدين ادامبً   افثزام افسداد( 3

 .أال يستى ظذ افثعومل عوفثزام افسداد أي ؾو دة رعويي( 2

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ            (586) اهكرار             
 

 ات ارتدَات املصسف١ٝحهِ إٜساد: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افاموي وافسبعغ، افسـي 

 12و13و11و11 وافامالثيو  واالرععيو  االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افسبً واالحيد واالثـيغ

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعيرض  ،م13/8/1223و11و11و12و9-هي 15/6/1212و

ادعييدة ميين أموكثفييو عشييلن مييو ورد ميين ادجؿوظييي ادرصييؾقي فألؾييراد، وميين جمؿوظييي افثؼـقييي 

و ت حؽم إيرادات اسدموت ادرصؾقي، وهذه اإليرادات ؿد ج: واسدموت ادسوكدة: فؾـظر  

 :ظذ افـهو اآليت

ييييرادات اشيييثصراج حيييور إ -أ: ، وتشيييؿلييييييرادات خيييدموت احلسيييوعوت ابورييييإ -1

ييرادات اشيثصراج حيورة مين ؾيواتر إ -ج. حدار ـشف حسوبإيرادات إ -ب. ادسثـدات

 .يرادات ـشف حسوب ؾقزا فعؿؾقوت شوعؼيإ -د. ظؿؾقوت افػقزا

 .فوعلكواظ صقؽوت افعؿال وضبوظي يرادات ضؾى إ -2

يرادات صقؽوت مؼدميي مين إ -أ: ، وتشؿلصقؽوت افعؿال  وإيؼوفيرادات حتصقل إ -3

يؼيوف صيقؽوت افعؿيال  إييرادات إ -ب. افبـوك ادهؾقيي يصيدرهو افعؿقيل دون رحيقد ـيوف

 .و ادرسوؿيأادػؼودة 

/ ودر عوفرييول يك حييصقي إحيدارييرادات إ -أ :، وتشيؿليرادات افشقؽوت افصودرةإ -4

ادػؼيودة  أوي يودرة ظيذ ادراشيؾغ ادرسوؿييافشقؽوت افص إيؼيوفيرادات إ -ب .أخرى ييظؿؾ



 894 

عـك تشقس وعـك  افشقؽوت ظذ إيؼوفيرادات إ -ج. عـك تشقس وعـك رويول عوفثؾؽس ظدا

ييرادات إ -هيي. مػؼيود ظيذ ادراشيؾغ عوفزييد/ صيقك مرسيو   إيؼيوفييرادات إ -د .رويول

 .فبعض افدول ؾى حورة مـفوو ضأاشثػسور ظن هويي حورف افشقك 

ظيذ  ييحيورة صصصقيوضي  ييرادات إ -أ: افبطوؿوت اإلفؽسوكقيي، وتشيؿل تإيرادا -5

ظيودة إييرادات إ -ج. حيدار عطوؿيي افرصياف اآليلإظيودة إيرادات إ -ب. يلعطوؿي افرصف اآل

 .ؾقزا وموشس ـوردحدار عطوؿي إ

. افػيرع  ؾقم دؾيس صيقؽوت يرادات تسيإ -أ: ، وتشؿلرعييرادات تسؾقم مـثٍ من ؾإ -6

 .افػرع   آيلتسؾقم عطوؿي رصاف  إيرادات -ب

، وهذه افشفودة يثم إحدارهو فؾعؿقل مين ؿبيل افػيرع حدار صفودة مرصؾقيإيرادات إ -7

ادػثوح عه احلسوب تػقد علكه ظؿقل هلذا افػرع، وؿد يذـر   هذه افشفودة رحيقد افعؿقيل عـيو  

عض أظرفه أموم ععض ابفوت ماميل افغرؾيي افثجورييي، وإدارة ظذ ضؾبه، وذفك عغرض إهنو  ع

 .افبعاموت، وافسػورات

. ييي فػيروع افؼـييوافي داخؾقييحيدار حيإييرادات إ -أ :، وتشؿلواالتييرادات احلإ -8

 -د. حييدار حوافييي خييورج ادؿؾؽيييإيييرادات إ -ج. حييدار حوافييي فبـييك دييعإيييرادات إ -ب

. اشسداد حوافيي فبـيك ديع/ يؼوف إيرادات إ -هي. خؾقياشسداد حوافي دا/  إيؼوف إيرادات

 .اشسداد حوافي خورج ادؿؾؽي/ يؼوف إيرادات إ -و

تلشيقس أميير دؾي  مسييثديم  إيييرادات -أ: وتشيؿلي، يأواميير افيدؾ  ادسثديؿيي إييرادات -9

  مسيثديم يأمر دؾي تلشقسإيرادات  -ج. إيرادات تلشقس أمر دؾ  مسثديم دع -ب. داخع

إييرادات تلشيقس  -هيي. ادهيولإيرادات تـػقذ ظؿؾقوت االوامر ادسثديؿي ظيذ  -د .خورجي

االوامير ادسيثديؿي  ظؿؾقيوتإيرادات تـػقيذ  -و. اتػوؿقي حتصقل مسثهؼوت رشـوت افثؼسقا

ظييذ ظؿقييل رشـييي  ادسييثديؿيإيييرادات تـػقييذ ظؿؾقييوت االواميير  -ي. ظييذ رشـييي افثؼسييقا
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أو تـػقذ ظؿؾقوت ظن االوامير اسوحيي عوهلقئيوت  تلشقسدات ال حتثسى إيرا: تـبقه) .افثؼسقا

 (.اسريي وادثزظغ هلو

 .علكواظفو موكوتاليرادات حـوديق اإ -10

 .موكوتأتلمغ مػثوح حـدو   -11

 .اتصوالت افعؿقل عؿوطف خدمي افعؿال  فؽل صفر: إيرادات اهلوتف ادرص  -11

جو  ؾقفو إجوزة مجؾي من اإليرادات اديذـورة   وععد االضالع ظذ افؼرارات افسوعؼي افثي 

هيي، وافؼيرار ذو 19/8/1211وافثيوريخ ( 71)افؼيرار ذو افيرؿم : ضؾى ابفي ادعـقي، وهيي

وافثييييوريخ ( 263)هييييي، وافؼييييرار ذو افييييرؿم 15/1/1211وافثيييييوريخ ( 251)افييييرؿم 

ذو افيرؿم هي، وافؼرار 12/5/1211وافثوريخ ( 281)هي، وافؼرار ذو افرؿم 19/3/1211

وافثيييييييوريخ ( 552)هيييييييي، وافؼيييييييرار ذو افيييييييرؿم 19/12/1213وافثيييييييوريخ ( 529)

هيي، وافؼيرار ذو 12/11/1213وافثيوريخ ( 551)هي، وافؼيرار ذو افيرؿم 19/12/1213

 .هي11/1/1212وافثوريخ ( 571)افرؿيم 

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي مو يليت

ضًو ظير تؼدميه فعؿال فيو   االحيوال افثيي ورد ذـرهيو   جيوز فؾؼـي أن تلخذ ظو :أولاً

مؼدمي افؼرار ممو   تثضيؿـه افؼيرارات افسيوعؼي: الن ذفيك افعيوض إميو أجيرة سدميي أو ثؿـيًو 

أميو ميو ـيون جميوزًا عيوفؼرارات . فسؾعي أو هلر معًو حسيى ادؼوعيل فيذفك افعيوض   ـيل حيول

 .افسوعؼي ؾفو ظذ إجوزته افسوعؼي

 .ظذ افؼـي أن تبغ فعؿال فو مو شثلخذه من ظوض ظر يؼدم هلم ممو ذـر :ثاىواًا

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ             (587) اهكرار             
 

 شٝهات / إٜداع ْكد »إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 ، «بايسٜاٍ ايطعٛدٟ، إٜداع شٝهات حتصٌٝ ع٢ً بٓٛى حم١ًٝ

 (349)ٚايكساز ( 451)ٚإيػا٤ ايُٓٛذج اجملاش بايكساز 

  732سقِ شٝهات بايسٜاٍ ايطعٛدٟ ًَػ٢ بايكساز ذٟ اي/ منٛذج إٜداع ْكد 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افاموي وافسبعغ، افسـي 

  واالرععيييييو  االوػ، افيييييدورة افاموفاميييييي، أييييييوم افسيييييبً واالحيييييد واالثـيييييغ وافامالثيييييو

ععييد اضالظفييو  ،م13/8/1223و11و11و12و9-هييي 15/6/1212و12و13و11و11

ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد من ادجؿوظي ادرصيؾقي فألؾيراد: فؾـظير   

صقؽوت عوفريول افسعودي، إييداع صيقؽوت حتصيقل ظيذ / إيداع كؼد "تعديالت ظذ كؿوذج 

 .هي15/1/1211وافثوريخ ( 251)رار ذي افرؿم ادجوز عوفؼ "عـوك دؾقي

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾيي مين افثعيديالت ؿيررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

صقؽوت عوفريول افسعودي، إيداع صقؽوت حتصقل ظذ عـوك دؾقيي عوفصيقغي ادرؾؼيي / إيداع كؼد 

( 251)ًو فؾـؿيوذج ادجيوز عيوفؼرار ذي افيرؿم هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغق

 .ادذـور( 329)هي، وفؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم 15/1/1211وافثوريخ 

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     :املٛقعــٕٛ

 .براييم اجلربوع، عبداهر و األطرمأ د بو  يد ، إ
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ             (588) اهكرار             

 

 " عسض األضعاز ٚإجياب ايبا٥ع"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

ٔ املشرتٟ"ٚمنٛذج  َ ٍ  (462)، ٚإيػا٤ ايُٓٛذجني اجملاشٜٔ بايكساز "قبٛ
 

ؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو د

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افاموي وافسبعغ، افسـي 

 12و13و11و11االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افسبً واالحيد واالثـيغ وافامالثيو  واالرععيو  

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعيرض  ،م13/8/1223و11و11و12و9-هي 15/6/1212و

ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد من جمؿوظي ادثوجرة فألؾراد: فؾـظير   تعيديالت ظيذ كؿيوذج 

ادجيوزة هيي ومالحؼفيو عيوفؼرار ذي  "اتػوؿقيي رشا  شيقورات"ادؾهق عيي  "ؿبول من ادشسي"

 .هي19/3/1211وافثوريخ ( 261)افرؿم 

ادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج وععد افدراشي وافـظر و

ظرض االشعور وإجيوب افبو   وكؿوذج ؿبول من ادشسي عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼيرار ادوؿعيي 

 .ادذـور( 261)من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذجغ ادجوزين عوفؼرار ذي افرؿم 

 .ؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو د وحذ

 عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،     :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ            (589) اهكرار            
 

 ، "األجٓب١ٝ حتصٌٝ ايشٝهات بايع١ًُ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 ، (538)ٚإيػا٤ ايُٓٛذج اجملاش بايكساز 

 (281)ٚنرا إيػا٤ ايعٌُ باذتهِ ايٛازد يف ايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

رظفو افاموي وافسبعغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجث

االوػ، افيييييدورة افاموفاميييييي، أييييييوم افسيييييبً واالحيييييد واالثـيييييغ وافامالثيييييو  واالرععييييييو  

ععيد اضالظفيو  ،م13/8/1223و11و11و12و9 -هي 15/6/1212و12و13و11و11

عـو  ظذ توجقه اهلقئيي   اجثرظفيو افسيوع  واسؿسيغ  –ظذ مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو 

حتصييقل "عشييلن افـظيير   تعييديالت ظييذ كؿييوذج  -هييي 11/6/1213و12و9و8عثييوريخ 

هيي، 13/6/1213وافثيوريخ ( 538)ادجيوز عيوفؼرار ذي افيرؿم  "افشقؽوت عوفعؿؾي االجـبقي

هييي 12/8/1218وافثييوريخ ( 181)وعشييلن إظييودة افـظيير ؾييقر ورد   افؼييرار ذي افييرؿم 

شيعر افرصيف "افيذي كيو ظيذ أن  رشا  افؼـي فؾشيقؽوت عوفعؿؾيي االجـبقيي،: وموضوظه

ادطؾوب من افؼـي اشيثصدامه هيو شيعر افرصيف   تيوريخ ؿقيد ادبؾيغ مين ؿبيل ادراشيل   

حسوب رشـي افراجهي فديه: الن افعزة رشظًو فثوريخ وؿوع احلودثي عوفـسيبي فألحؽيوم افثيي 

 .اهي"تستى ظؾقفو وفقس فثوريخ افعؾم عوؿوع احلودثي

 .قي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوععد االضالع ظذ توح
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 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي مو يليت

إجوزة كؿوذج حتصقل افشقؽوت عوفعؿؾي االجـبقي عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعيي  :أولاً

 .ادذـور( 538)ار ذي افرؿم من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذج ادجوز عوفؼر

يؽون افسعر ادسثصدم فؾرصف   حول حتصقل افشقؽوت عوفعؿؾي االجـبقيي هو شعر  :ثاىواًا

افرصف حغ افؼقيد   حسوب افعؿقيل: الن افعزة عثيوريخ وؿيوع ادصورؾييي ؾعياًل، وهيي إكير 

 ظوضييغ حتصيل حيغ افؼقيييد   حسيوب افعؿقيل، وهييذه ادصورؾييي اديذـورة ؿييد وؿعيً عيغ

أحدمهو   ذميي افؼـي، وحقـئيٍذ ؾيال عيد فصيهي تؾيك ادصورؾييي أن تؽيون عسيعر افقييوم وأال 

  عقيً حػصيي  أتقيً افـبيي : ؿيول يثػرؿيو وعقـفر يش : ظؿاًل عهديٌ اعن ظؿر 

ييو رشيول اهلل روييدك أشيلفك، إي أعقي  اإلعيل عوفبؼقيي  ؾلعقيي  عوفيدكوكر وآخيذ : ؾؼؾً 

ق  عوفدراهم وآخذ افدكوكر، آخيذ هيذه مين هيذه، وأظطيي هيذه مين هيذه، ؾؼيول افدراهم، وأع

أخرجيه أعيو داود ] (لًبيسًأنًتيخذًبسعرًيومهاًماًملًتفرتقاًوبوانام ًء ): رشول اهلل

 [.وافسمذي وافـسو ي واعن موجه واحلوـم وحههه وواؾؼه افذهبي

 .ادذـور( 181)ار ذي افرؿم ويعد هذا افؼرار مؾغقيًو فؾعؿل عوحلؽم افوارد   افؼر

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ            (590) اهكرار             
 

 ، "أَس َطتدِٜ"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 (550)ٚإيػا٤ ايُٓٛذج اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

وافسبعغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفو افاموي 

 12و13و11و11االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افسبً واالحيد واالثـيغ وافامالثيو  واالرععيو  

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعيرض  ،م13/8/1223و11و11و12و9-هي 15/6/1212و

ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد من ادجؿوظي ادرصؾقي فألؾراد: فؾـظر   تعديالت ظذ كؿوذج 

 .هي19/12/1213وافثوريخ ( 552)ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم  "مسثديمأمر "

وععد افدراشي وادـوؿشي ؿررت اهلقئي إجوزة كؿوذج أمر مسثديم عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار 

 .ادذـور( 552)ادوؿعي من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿوذج ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم 

 .بقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ ك وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ15/6/1424: اهتاريخ                         (591) اهكرار              

 ، "١ٝ تٓفٝد تعًُٝات بايفانظاتفاق"إجاش٠ : املٛضٛع

 (554)االتفاق١ٝ اجملاش٠ بايكساز ٚإيػا٤ 

  646ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ظفو افاموي وافسبعغ، افسـي ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثر

 12و13و11و11االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افسبً واالحيد واالثـيغ وافامالثيو  واالرععيو  

ععد اضالظفو ظذ مذـرة افعيرض  ،م13/8/1223و11و11و12و9-هي 15/6/1212و

ت ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد من جمؿوظي االشثامرر واسدموت اسوحيي: فؾـظير   تعيديال

وافثيييوريخ ( 552)ادجيييوزة عيييوفؼرار ذي افيييرؿم  "اتػوؿقيييي تـػقيييذ تعؾيييقرت عوفػيييوـس"ظيييذ 

 .هي: فثشؿل ظؿؾقوت االشثامرر19/11/1213

وععييد افدراشييي وافـظيير وادـوؿشييي ؿييررت اهلقئييي إجييوزة اتػوؿقييي تـػقييذ تعؾييقرت عوفػييوـس 

ر ؿبيول االحثجيوج عوفػيوـس ظـيد علن تؼيدي ظؾرً عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي، 

افعؿقيل عثسيجقل  منافػوـس ادرشل ، واهلقئي توجه افؼـي عثعزيز افؼضو  إػافثؼويض راج  

 .توثقؼًو ُيرج  إفقه ظـد احلوجي ذفك حويت: فقؽون

 .ادذـور( 552)ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فالتػوؿقي ادجوزة عوفؼرار ذي افرؿم 

 .دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل وشؾم ظذ كبقـو  وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ21/7/1424: اهتاريخ              592 اهكرار              

 

، «ٚازد٠ َٔ بٓو حمًٞ صسف حٛاي١ ْكدًا»حهِ إٜسادات : املٛضٛع

 «ع١ًُ أخس٣ ٚازد َٔ خازج املًُه١/ حتصٌٝ شٝو زٜاٍ »ٚإٜسادات 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحهبه ومن تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

بعغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاموفيٌ وافسي

-هي 11/7/1212و12و19افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م18/9/1223و17و16

رصف حوافي كؼدًا واردة مين عـيك "حؽم إيرادات : ادجؿوظي ادرصؾقي فألؾراد: فؾـظر   من

، وميو أرؾيق "ظؿؾي أخيرى وارد مين خيورج ادؿؾؽيي/ حتصقل صقك ريول "ادات ، وإير"دع

 .عذفك من توضقهوت

حؽيم أخيذ االجيرة   احلوافيي ": وععد االضالع ظذ افبهٌ ادعد من أموكي اهلقئيي ععـيوان

 ."وافسػثجي

هيي افيذي أجيوز 11/11/1216وافثيوريخ ( 111)وععد االضالع ظذ افؼرار ذي افيرؿم 

 .صقؽوت احلٍ ادسهوعي ظذ افبـوك ادهؾقياتػوؿقي رصف 

 .وععد االشثرع إػ ادوطف ادصثو هبذا افشلن

 :مو يليت قررتًاهلوئةوععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي 
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: عـيو  "رصف حوافي كؼدًا واردة مين عـيك ديع"جيوز فؾؼـي أن تلخذ ظوضًو ظن خدمي 

 .ظذ أكه أجر خدمي وحتصقل

ؾؼد شبق أن حدر  "ظؿؾي أخرى وارد من خورج ادؿؾؽي/ ريول  حتصقل صقك"أمو إيراد 

 .هي11/11/1216وافثوريخ ( 111)عشلكه افؼرار ذو افرؿم 

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

ً

عبدان بو عكيى ، عبدان بو مهيع ، أ د املباركي ، عبدان بـو خـهني ،    :املٛقعٕٛ

 .إبراييم اجلربوع ، عبداهر و األطرم أ د بو  يد  ، 
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 يـ21/7/1424: اهتاريخ                        (594) اهكرار             

 

 إفاد٠ إىل َٔ ُٜٗ٘ األَس »تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (562)اجملاش بايكساز  «بٛزٚد َطتٓدات االعتُاد
 

وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاموفيٌ وافسيبعغ، 

-هي 11/7/1212و12و19افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

دعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد مذـرة افعرض اععد اضالظفو ظذ  ،م18/9/1223و17و16

إؾودة إػ من هيؿيه االمير عيورود "تعديل كؿوذج : ادجؿوظي ادرصؾقي فؾؼـوت: فؾـظر   من

هيي عنضيوؾي 18/11/1213وافثيوريخ ( 561)ادجوز عوفؼرار ذي افيرؿم  "مسثـدات االظثرد

فثؽون افعبورة ـومؾي ..( .ظذ افبوخرة)ععد ظبورة ( وؿد تم شداد ـومل افؼقؿي فؾؿراشل)ظبورة 

عؾيد ).. …مين ( ـؿقي افبضوظي). … وؿد وردت ادسثـدات افثي تػقد صهن": عوفـو اآليت

./../.. .وتيوريخ ..…عؿوجى عوفقصي صيهن رؿيم . ……مقـو   ػإ ……عؿبؾغ ( ادورد

اهيي، وذفيك عـيو  ظيذ ضؾيى ععيض "، وؿد تم شيداد ـوميل افؼقؿيي فؾؿراشيل....افبوخرة ظذ

 .افعؿال 

 .د االضالع ظذ مو اكثفً إفقه افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوعع
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وععد افدراشي وافـظر ؿررت اهلقئي أكه ال موك  من إضوؾي افعبورة ادطؾوعي   ادوضي  ادبيغ 

وافثييوريخ ( 561)أظيياله ظـييد احلوجييي إفقفييو، وال يعييد هييذا افؼييرار مؾغقييًو فؾؼييرار ذي افييرؿم 

 .هي18/11/1213

 .وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغاهلل  وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ21/7/1424 :اهتاريخ             (595) اهكرار             
 

 ، "ًب اضتجُاز يف ايبٝع اآلجٌط"تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (542)ٚايكساز ( 234)ٚإيػا٤ ايُٓٛذج اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

غ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افاموفيٌ وافسيبع

-هي 11/7/1212و12و19افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م18/9/1223و17و16

ضؾيى اشيثامرر   افبقي  "تعيديل كؿيوذج: جمؿوظي االشثامرر واسدموت اسوحي: فؾـظير   من

 .هي13/6/1213وافثوريخ ( 521)وفؼرار ادجوز ع "اآلجل

 .وععد االضالع ظذ مو اكثفً إفقه افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 "ضؾيى اشيثامرر   افبقي  اآلجيل"وععد افدراشي وافـظر ؿررت اهلقئي إجوزة تعديل كؿوذج

جيوز عيوفؼرار ذي عوفصقغي ادرؾؼي عوفؼرار ادوؿعي من اهلقئي، ويعد هذا افؼرار مؾغقًو فؾـؿيوذج اد

( 521)هييي، وافـؿييوذج ادجييوز عييوفؼرار ذي افييرؿم 7/3/1217وافثييوريخ ( 132)افرؿيييم 

 .هي13/6/1213وافثوريخ 

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .براييم اجلربوع، عبداهر و األطرمأ د بو  يد ، إ
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 يـ21/7/1424: اهتاريخ            (596) اهكرار             
 

 

 " خطاب ضُإ ْٗا٥ٞ"َٔ ( ٚ)تعدٌٜ ايفكس٠ : املٛضٛع

 (261)اجملاش بايكساز 
 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :، أمو ععديوم افدين

ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افراجهي ادرصؾقي فالشثامرر   اجثرظفيو افاموفيٌ وافسيبعغ، افسيـي 

-هيييي 11/7/1212و12و19االوػ، افيييدورة افاموفاميييي، أييييوم افامالثيييو  واالرععيييو  واسؿيييقس 

 مينمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ميو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م18/9/1223و17و16

ادجيوز  "خطيوب ضيرن هنيو ي"مين ( و)تعيديل افػؼيرة : ؿوظي ادرصؾقي فؾؼـوت: فؾـظير  ادج

 .هي عشلن ادرج  افؼضو ي   حول افـزاع1/3/1218وافثوريخ ( 161)عوفؼرار 

 .وععد االضالع ظذ خطوب اإلدارة افؼوكوكقي   افؼـي هبذا افشلن

خطوب ضرن "من كؿوذج ( و)افػؼرة  وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي ؿررت اهلقئي تعديل

 :هي فثؽون عوفـو اآليت1/3/1218وافثوريخ ( 161)ادجوز عوفؼرار ذي افرؿم  "هنو ي

أي كزاع م  افؼـي عشيلن هيذا افضيرن يؽيون افػصيل ؾقيه مين اخثصيوص ابفيوت  -و"

ثعؾيقرت ادصثصي   ادؿؾؽي افعرعقي افسعوديي وحدهو وؾؼًو فألكظؿي وافؼرارات وافؾيوا ح واف

 .اهي"افسعوديي عر ال اوفف أحؽوم افؼيعي اإلشالمقي

ادجيوز عيوفؼرار  "خطيوب ضيرن هنيو ي"مين كؿيوذج ( و)ويعد هذا افؼيرار معيدالً فؾػؼيرة 

 .ادذـور( 161)

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

اركي، عبــدان بــو خــهني،  عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــ    :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/8/1424: اهتاريخ             (597) اهكرار             
 

 َظسٚف "ٚمنٛذج " َظسٚف إٜداع"إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 " إشعاز شٝو َسفٛض"ٚمنٛذج " إٜداع خاص ببطاق١ ايٛضٝط

١ٜٛ صازف شٝو"ٚمنٛذج  " ع٢ً شٝو ٚزق١ اعرتاض"ٚمنٛذج   ٖٔ  "اضتفطاز ع

 ، 771ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ " َظسٚف إٜداع"منٛذج  

   863ٚزق١ اعرتاض ع٢ً شٝو ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ "ٚمنٛذج 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

اهلقئي افؼيظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افراعي  وافسيبعغ، ؾنن 

-هي 13/8/1212و11و11افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ؿوظييي اجثرظييوت اهلقئييي  افعومييي،  مديـييي افريييوض، مبـييى اإلدارة  م9/12/1223و8و7

ادجؿوظيي  مينميذـرة افعيرض ادعيدة مين أموكثفيو عشيلن ميو ورد  ععد اضالظفو ظيذ افؼظقي،

وكؿييوذج  "مظييروف إيييداع"كؿييوذج : ادرصييؾقي فألؾييراد، وميين ادجؿوظييي ادوفقييي: فؾـظيير  

ورؿيي "وكؿيوذج  "إصعور صقك مرؾيوض"وكؿوذج  "مظروف إيداع خوص عبطوؿي افوشقا"

 ."اشثػسور ظن هويي حورف صقك"وكؿوذج  "اظساض ظذ صقك

 .د االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوعوعع

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة كؿيوذج 

إصيعور صيقك "وكؿيوذج  "مظروف إيداع خوص عبطوؿي افوشقا"وكؿوذج  "مظروف إيداع"
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 "ور ظن هويي حورف صقكاشثػس"وكؿوذج  "ورؿي اظساض ظذ صقك"وكؿوذج  "مرؾوض

 .عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/8/1424: اهتاريخ             (598) اهكرار             
 

 إجاش٠ مناذج خاص١ بايتخصٌٝ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

راعي  وافسيبعغ، ؾنن اهلقئي افؼيظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اف

-هي 13/8/1212و11و11افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

 مينمذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن مو ورد ععد اضالظفو ظذ  ،م9/12/1223و8و7

 :شثي كرذج خوحي عـشوط افثهصقل، وهي: جمؿوظي ادثوجرة فألؾراد: فؾـظر  

، وهيو تعيديل فؾـؿيوذج ادجيوز "إثبوت شداد مديوكقي عق  عوفثؼسقاصفودة "كؿوذج  -1

 .هي17/11/1211وافثوريخ ( 238)عوفؼرار ذي افرؿيم 

 ."صفودة إثبوت شداد مديوكقي عق  عوفثؼسقا فعؿقل مثوىف"كؿوذج  -1

 ."إعالغ جفي افعؿل ععدم اشثؽرل افثعوؿد"كؿوذج  -3

 ."إعالغ ـػقل عوفسداد"كؿوذج  -2

 ."افعؿل فثهويل ادسثهؼوت مطوفبي جفي"كؿوذج  -5

 ."إعالغ جفي افعؿل عودواؾؼي ظذ رصف مسثهؼوت"كؿوذج  -6

( 537)ادجوز عوفؼرار ذي افيرؿم  "ضؾى إثبوت شداد مديوكقي"ـر كظرت اهلقئي   كؿوذج 

 .هي13/6/1213وافثوريخ 

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي مو يليت



 911 

ضؾيى إؾيودة عسيداد "وكؿيوذج "إؾودة عسداد مديوكقيي عقي  عوفثؼسيقا"إجوزة كؿوذج  :أولاً

ادجيوز ( 1)عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي، ويعد ذفك مؾغقًو فؾـؿيوذج  "مديوكقي

ادجييوز عييوفؼرار ذي افييرؿم ( 1)هييي، وافـؿييوذج 17/11/1211وافثييوريخ ( 238)عييوفؼرار 

 .هي13/6/1213 وافثوريخ( 537)

إعيالغ "وكؿيوذج  "إؾودة عسداد مديوكقي عق  عوفثؼسيقا فعؿقيل مثيوىف"إجوزة كؿوذج  :ثاىواًا

مطوفبيي جفيي افعؿيل "وكؿيوذج  "إعيالغ ـػقيل عوفسيداد"وكؿوذج  "جفي افعؿل ععدم افثعوؿد

عوفصيقغي  "إعالغ جفي افعؿل عودواؾؼي ظذ رصف مسثهؼوت"وكؿوذج  "عثهويل ادسثهؼوت

 .هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي ادرؾؼي

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

 

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      :املٛقعــٕٛ

 .أ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرم
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 يـ13/8/1424: ريخاهتا            (599) اهكرار             
 

 إجاش٠ مناذج خطٛات متٌٜٛ ايصادزات: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

ؾنن اهلقئي افؼيظقي فؼيـي افراجهيي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو افراعي  وافسيبعغ، 

-هي 13/8/1212و11و11فدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس افسـي االوػ، ا

مو ورد مين مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفو عشلن ععد اضالظفو ظذ  ،م9/12/1223و8و7

 :وهي جمؿوظي اسزيـي وافعالؿوت افدوفقي: فؾـظر   كرذج خطوات متويل افصودرات،

إػ  خيورج ادؿؾؽيي افعرعقيي افسيعودييقيل مين ظؿموَجه وهو  ،"رشا  ضؾى" كؿوذج -1

 .عوفؼا  عامؿن آجل رشـي افراجهي

من رشـي افراجهي إػ ادورد   ادؿؾؽيي افعرعقيي موَجه وهو  ،"رشا  ضؾى" كؿوذج -1

 .عوفؼا  عامؿن حول افسعوديي

 .  ادؿؾؽي افعرعقي افسعوديي وادوردوهو عغ رشـي افراجهي  ،"رشا  ظؼد" كؿوذج -3

وهيو عيغ رشـيي افراجهيي وافعؿقيل   خيورج ادؿؾؽيي افعرعقيي  ،"عق  ظؼد" ؿوذجك -2

 .افسعوديي

 .وععد االضالع ظذ توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع

 :وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئي مو يليت

 .رؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئيإجوزة افـرذج ادذـورة عوفصقغي اد:ًأولاً
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 :ظذ افؼـي أن تؾثزم   تعومؾفو عوفـرذج ادذـورة عوفضواعا اآلتقي:ًثاىواًا

اسييورجي أي ظؼييد عقيي  ؾييقر اييو افسييؾ  دييل  وافعؿقييليؽييون عييغ ادييورد ادهييع  أال -أ

 .عغرهوأم عػوـسوت أم عؿؽودي هوتػقي أم  مثبودفيافثعومل شوا  أـون ذفك عثؾؽسوت 

 .عوشم رشـي افراجهي وثو ق مؾؽقي افسؾ  ـبوفقصي افشهن وؽرهو تؽونأن  -ب

ؾيقر دون ؽرهيو ادمجل فصيوفح رشـيي افراجهيي  االظثرديػثح افعؿقل اسورجي  أن -ج

 .يثعؾق هبذا افبق 

وذفيك ؿبيل عقعفيو ، ادعقـي هلو افوثو قتؽون افسؾ  ممؾوـي فؾؼـي ومثعقـي عؿوجى  أن -د

 .قلفؾعؿ

هيو افيذي عيوع افسيؾعي ظيذ ، آجيالً يؽون افعؿقل افذي تبق  ظؾقه افؼيـي افسيؾعي  أال -هي

عقي   مين: فيئال يؽيون ذفيك هتيو٪ مين موجودا32مين  أو الـاميرـؾفو افؼـي عصػثه موفؽًو هلو 

 .افعقـي

ال جييوز عقيي  ععضيفر عييبعض وال  الكيهتؽيون افسيؾعي ادبقعييي آجياًل ذهبيًو أو ؾضييي:  أال -و

 .ود كسقئيعوفـؼ

 .افرعويي عوفػو دةتؽون هـوك مواضلة أو حقؾي ظذ افثؿويل  أال -ي

أن يؾثزم   االظثرد ادػثوح الؽراض افثعومل ادذـور عوفضواعا افواردة   افؼرار ذي  -ح

 .هي12/11/1212وافثوريخ ( 371)افرؿم 

ؾقيي مين هيذا افـييوع ظيذ ابفيي ادعـقيي   افؼيـي أن ترؾي  إجيرا ات تـػقيذ أول ظؿ :ثالثااًا

 .وكرذجفو إػ افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي افؼظقي: فؾثلـد من شالمثفو افؼظقي

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

عبــدان بــو عكيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي، عبــدان بــو خــهني،      : املٛقعــٕٛ

 .ر و األطرمأ د بو  يد ، إبراييم اجلربوع، عبداه



 914 

 

 يـ24/10/1424: اهتاريخ           (600) اهكرار             
 

 إجاش٠ مناذج شسا٤ ايطٝازات َٔ َعازض األفساد: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو دؿد وآفه وحيهبه ومين تيبعفم عنحسيون إػ 

 :يوم افدين، أمو ععد

جهي ادرصيؾقي فالشيثامرر   اجثرظفيو اسيومس وافسيبعغ، ؾنن اهلقئي افؼظقي فؼـي افرا

هيي 12/12/1212و13و11افسـي االوػ، افدورة افاموفامي، أيوم افامالثو  واالرععو  واسؿقس 

ميو مذـرة افعرض ادعدة من أموكثفيو عشيلن ععد اضالظفو ظذ  ،م18/11/1223و17و16-

 :وهي ا  افسقورات من معورض االؾراد،ورد من جمؿوظي ادثوجرة فألؾراد: فؾـظر   كرذج رش

 ."ضؾى ظرض أشعور شقورات" كؿوذج -1

 ."ظرض شعر وإجيوب من افبو  " كؿوذج -1

 ."ؿبول رشا  شقورات" كؿوذج -3

هيي، وافؼيرار ذي 19/3/1211وافثيوريخ ( 261)وععد االضيالع ظيذ افؼيرار ذي افيرؿم 

 .هي15/6/1212وافثوريخ ( 588)افرؿم 

 .توحقي افؾجـي افثـػقذيي فؾفقئي   ادوضوع وععد االضالع ظذ

وععد افدراشي وافـظر وادـوؿشي، وإجرا  مجؾي من افثعديالت ؿررت اهلقئيي إجيوزة افيـرذج 

 .ادذـورة عوفصقغي ادرؾؼي هبذا افؼرار ادوؿعي من اهلقئي

 .اهلل وشؾم ظذ كبقـو دؿد وظذ آفه وحهبه أمجعغ وحذ

، عبــدان بــو خــهني،  كيــى، عبــدان بــو مهيــع، أ ــد املبــاركي  عبــدان بــو ع :املٛقعــٕٛ

  .، إبراييم اجلربوع، عبداهر و األطرمأ د بو  يد
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 هـ24/10/1424: التاريخ                       (601) القرار             
 

  «بٝاْات املطتجُس»إجاش٠ تعدٌٜ ع٢ً منٛذج : املٛضٛع

 (486)اجملاش بايكساز 

  712ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف ومـ شمببعفؿ سمنطمسبون إمم 

 :م اًمديـ، أمو سمعديق

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اخلومس واًمسبعلم، اًمسبـي 

-هبببب 22/01/0222و22و22إومم، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا واخلؿبببقس 

د مبو ورمذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/02/2112و01و01

( 211)اعمجبو  سمبوًمؼرار  "سمقوكبوت اعمسبتثؿر"مـ جمؿققمي اعمتوضمرة ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم شمعبديؾ كؿبق ج 

 (."شمداول"كظوم شمداول إؾمفؿ اًمسعقديي  ج إضمو ة كام: )هب ومقضققمف21/1/0222واًمتوريخ 

أحتؿبؾ مسبئقًمقي مبو يؽمشمبى قمبغم قمبدم صبحي ": وضموا هذا اًمتعديؾ سمنضبوومي قمببورة كصبفو

 .توققع ادستثؿراهب، و ًمؽ ىمبؾ "اًمبقوكوت أقماله

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمو ة اًمتعديؾ اعمطؾقب سمنضوومي اجلؿؾي اعمذيمقرة، ويعد قررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر 

 (.211)هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمؾـؿق ج اعمجو  سموًمؼرار 

 .آًمف وصحبف أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم  وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ24/10/1424: التاريخ                     (602) القرار             
 

 إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 «عتباز١ٜ يف ارتد١َ اإليهرت١ْٝٚطًب اشتوساى شدص١ٝ ا»

  628ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف ومـ شمببعفؿ سمنطمسبون إمم 

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمسببعلم، 

هبب 22/01/0222و22و22اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿقس اًمسـي إومم، 

مبو مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/02/2112و01و01-

ـمؾببى اؿمببؽماش اًم خصببقوت » ورد مببـ اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمؾنمببيموت؛ ًمؾـظببر ذم كؿببق ج 

 .شآقمتبوريي ذم اخلدمي اإلًمؽؽموكقي

إضمبو ة كؿبق ج قررت اهلقئة اؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت وسمعد اًمدر

سموًمصقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي  شـمؾى اؿمؽماش ؿمخصقي اقمتبوريي ذم اخلدمي اإلًمؽؽموكقي»

 .مـ اهلقئي

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

 ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ24/10/1424: التاريخ                                  603 القرار       
 

 إجاش٠ تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (467)اجملاش بايكساز  «َاضرت نازد/ اعرتاض ع٢ً ع١ًُٝ ؾٝصا »
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف ومـ شمببعفؿ سمنطمسبون إمم 

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمسببعلم، 

هبب 22/01/0222و22و22اًمسـي إومم، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿقس 

مبو مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/02/2112و01و01-

اقمبؽماض قمبغم »ورد مـ جمؿققمي اًمتؼـقي واخلدموت اعمسوكدة؛ ًمؾـظر ذم شمعبديالت قمبغم كؿبق ج 

 .هب01/2/0222واًمتوريخ ( 211)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  شموؾمؽم يمورد/ قمؿؾقي ومقزا 

إضمبو ة كؿبق ج قررت اهلقئة ر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت وسمعد اًمدراؾمي واًمـظ

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئبي، ويعبد  شموؾمؽم يمورد/ اقمؽماض قمغم قمؿؾقي ومقزا »

 (.211)هذ اًمؼرار مؾغقبًو ًمؾـؿق ج اعمجو  سموًمؼرار 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :ٛقعووٕٛامل

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرمعهلل  ي ععهلل 
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 هـ3/12/1424: التاريخ                       604  القرار       
 

 إجاش٠ عكٛد : املٛضٛع

 ٚمناذج ايبطاق١ ايطعٛد١ٜ يًخج ٚايعُس٠
 

 وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف ومـ شمببعفؿ سمنطمسبون إمم احلؿد هلل

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد

ر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمسببعلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثام

 22 -هببببب 2/02/0222و2اًمسببببـي إومم، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمسبببببً وإطمببببد 

مبو ورد مبـ مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن اـمالقمفو قمبغم  سمعد ،م22/0/2112و

جمؿققمي اخلزيـي واًمعالىموت اًمدوًمقي؛ ًمؾـظر ذم قمؼقد وكام ج اًمبطوىمي اًمسعقديي ًمؾحٍ واًمعؿبرة 

 :وهل

شمقىمببع مببع ذيمببي اًم ببقؽوت اًمسببقوطمقي  شاشمػوىمقببي سمطوىمببي اًمسببعقديي ًمؾحببٍ واًمعؿببرة» -0

 .اًمسعقديي

يقىمع مع مراؾمؾ اًمنمبيمي ظمبورج  شًمسعقديي ًمؾحٍ واًمعؿرةقمؼد ويموًمي سمبقع سمطوىموت ا» -2

 .اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي

 .وأطمؽوم اؾمتخدامفو وذوـمفو شـمؾى سمطوىمي اًمسعقديي ًمؾحٍ واًمعؿرة»كؿق ج  -2

 .شإقمودة ىمقؿي سمطوىمي اًمسعقديي ًمؾحٍ واًمعؿرة ذم طمول ومؼدهو»كؿق ج  -2

: هبب ومقضبققمف01/2/0222واًمتبوريخ ( 212)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 .شإضمو ة إصدار سمطوىمي اًمسعقديي ًمؾحٍ واًمعؿرة»
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إضمبو ة اًمعؼبقد  قررت اهلقئةةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

 .واًمـام ج اعمذيمقرة سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

 .علماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمج وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل     :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ3/12/1424: التاريخ            (605) القرار             
 

 إضاؾ١ ؾكس٠ بشإٔ تبادٍ املعًَٛات اال٥تُا١ْٝ : املٛضٛع

 ن١ ايطعٛد١ٜ يًُعًَٛات اال٥تُا١ْٝ َع ايشس

 يف مناذج ٚعكٛد املتاجس٠ ٚاذتطاب ادتازٟ
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف ومـ شمببعفؿ سمنطمسبون إمم 

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمسببعلم، 

 22 -هببببب 2/02/0222و2سببببـي إومم، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمسبببببً وإطمببببد اًم

مبو ورد مبـ مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن سمعد اـمالقمفو قمبغم  ،م22/0/2112و

جمؿققمببي اعمتببوضمرة ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم إضببوومي ومؼببرة سم ببلن شمبببودل اعمعؾقمببوت آ تامكقببي اخلوصببي 

ذذا أواومؼ أكو اعمقىمبع أدكبوه قمبغم ": موت آ تامكقي، كصفوسموًمعؿقؾ مع اًمنميمي اًمسعقديي ًمؾؿعؾق

شمزويد ذيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر سمبلي معؾقمبوت أو سمقوكبوت شمطؾبفبو مـبل ًمتلؾمبقس 

أو إلدارشمف وأومقضفو سملن حتصؾ قمبغم مبو يؾزمفبو أو حتتبوج إًمقبف /أو عمراضمعتف و/طمسويب ًمدهيو و

و أي طمسوب آظمر يؽقن زم ًمدهيو مـ اًمنمبيمي مـ معؾقموت ختصـل أو ختص طمسويب اعمذيمقر أ

أو أن شمػصح قمـ اعمعؾقموت اخلوصي يب وسمحسبويب اعمبذيمقر /اًمسعقديي ًمؾؿعؾقموت آ تامكقي و

أو ٕي ضمفبي /أو أي طمسوب آظمر يؽقن زم ًمدهيو ًمؾنمبيمي اًمسبعقديي ًمؾؿعؾقمبوت آ تامكقبي و

مجقع كام ج وقمؼقد اعمتوضمرة اهب، و ًمؽ ذم "أظمرى شمقاومؼ قمؾقفو ممؾمسي اًمـؼد اًمعريب اًمسعقدي

واًمتبببببوريخ ( 221)اًمؼببببببرار : سموًمتؼسبببببقط مبببببع اًمعؿبببببالا اعمجبببببو ة سمبببببوًمؼرارات أشمقببببببي
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( 212)هبببب، واًمؼبببرار 21/02/0201واًمتببببوريخ ( 222)هبببب، واًمؼبببرار 21/02/0201

( 211)هب، واًمؼرار 22/0/0222وريخ واًمت( 211)هب، واًمؼرار 21/02/0222واًمتوريخ 

ويمذا ذم كؿق ج ومتح احلسوب اجلبوري اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  هب،02/2/0222واًمتوريخ 

 .هب02/2/0222واًمتوريخ ( 211)

وىمد ضموات إضوومي اًمػؼرة اعمذيمقرة سمـوا قمغم شمعؾقامت ممؾمسي اًمـؼد اًمعريب اًمسبعقدي ذبذا 

 .اًم لن

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

أكف ٓ موكع مـ إضوومي اًمػؼرة اعمذيمقرة ؾموسمؼًو إمم كؿق ج  اهلقئةقررت وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر 

ومببتح احلسببوب اجلببوري وإمم كببام ج وقمؼببقد اعمتببوضمرة مببع اًمعؿببالا اعمجببو ة سمببوًمؼرارات اًمسببوسمؼ 

 . يمرهو

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

ر، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــا  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ6/1/1425: التاريخ                                     (606) القرار             
 

 «اتؿاق١ٝ عّد ايٓكٛد ٚؾخصٗا ٚؾسشٖا ٚإٜداعٗا»إجاش٠ : املٛضٛع

  618ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمتوؾمبع واًمسببعلم، 

 - هببب1/0/0222و2و2اًمسببـي اًمثوكقببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

مبو ورد مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م21/2/2112و22و22

اشمػوىمقبي شمـػقبذ إيبداقموت اًمـؼبد اعمتؽبررة أو اًمؽببػمة "مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم 

، وهل اشمػوىمقي شمؼقم اًمنميمي سمؿقضمبفو سمعبد  اًمـؼبقد اًمتبل شمتسبؾؿفو "طمسوسموت اًمعؿقؾ/ حلسوب 

قؾ أو مـ مـدوسمف، وومحصفو، وومر هو، ومـ صمؿ إيداقمفو ذم طمسوسمف أو طمسبوسموشمف طمسببام مـ اًمعؿ

 .حيدده اًمعؿقؾ ذم كؿق ج اإليداع

اشمػوىمقبي "إضمو ة  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

 .عي مـ اهلقئيسموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىم "قمّد اًمـؼقد وومحصفو وومر هو وإيداقمفو

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: لتاريخا                                  (609) القرار             
 

 «عكد اضتشازات َاي١ٝ»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثامكلم، اًمسـي اًمثوكقي، 

 02 -هبببب 21/2/0222و22و22رة اًمثوًمثبببي، أيبببوم إرسمعبببوا واخلؿبببقس واجلؿعبببي اًمبببدو

مو ورد مبـ مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/2/2112و02و

 ."ًمالؾمت ورات اعموًمقي .......قمؼد "جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

سمتزويبد اًمنمبيمي سمتؼبورير موًمقبي دوريبي ًمؾنمبيموت  ..............سمؿقضمببف وهق قمؼد يؾتزم 

اعمسببو ي اعمسببجؾي ذم اًمسببقو اًمسببعقدي، وسمببوًمؼقا ؿ اعموًمقببي اًمـفو قببي ًمتؾببؽ اًمنمببيموت، وشمببدومع 

 .اًمنميمي أضمرة ؾمـقيي مؼوسمؾ شمزويدهو سمتؾؽ اًمتؼورير

قمؼبد »إضمبو ة  اهلقئةة قةررتوإضمراا مجؾبي مبـ اًمتعبديالت  واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي شت ورات موًمقياؾم

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: التاريخ                        (610) القرار             
 

 تكدِٜ بسْاَج : املٛضٛع

 «جا٥ص٠ ايٓكاط املهتطب١ ع٢ً اضتدداّ ايبطاقات اال٥تُا١ْٝ»
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثامكلم، اًمسـي اًمثوكقي، ومنن اهلقئي ا

 02 -هبببب 21/2/0222و22و22اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم إرسمعبببوا واخلؿبببقس واجلؿعبببي 

مو ورد مبـ مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/2/2112و02و

طمؽببؿ شمؼببديؿ اًمنمببيمي ًمعؿال فببو سمركببومٍ ضمببو زة اًمـؼببوط  جمؿققمببي اعمتببوضمرة ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم

 .اعمؽتسبي قمغم اؾمتخدام اًمبطوىموت آ تامكقي

وهق سمركومٍ حتسى ومقف اًمنميمي كؼوـمبًو معقـبي ًمؽبؾ قمؿؾقبي دومبع صمؿبـ م بؽميوت يؼبقم ذبو 

اًمعؿقؾ سموؾمبتخدام سمطوىمتبف آ تامكقبي، و ًمبؽ مبـ ظمبالل كؼبوط اًمبقبع اعمقضمبقدة ًمبدى اًمتجبور، 

 .ًمؾعؿقؾ قمدد حمدد مـ اًمـؼوط ومنن اًمنميمي شمؼدم ًمف ضمو زة وقمـدمو جيتؿع

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

ضمبو زة »أكبف جيبق  ًمؾنمبيمي شمؼبديؿ سمركبومٍ  اهلقئةة قةررت واعمـوىم بياًمدراؾمي واًمـظبر  وسمعد

شمؾؽ اجلقا ز مبـ مـػعبي  ًمعؿال فو، وٓ شمعد شاًمـؼوط اعمؽتسبي قمغم اؾمتخدام اًمبطوىموت آ تامكقي

 .اًمؼرض اعمحرمي؛ ٕهنو ًمقسً مـػعي ًمؾؿؼرض سمؾ هل ملظمق ة مـف

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: التاريخ                        (611) القرار             
 

 (549)اجملاش بايكساز  «عكد حتصٌٝ أقطاط»تعدٌٜ : املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديبـ، أمو سمعد

ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثامكلم، اًمسـي اًمثوكقي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي 

 02 -هبببب 21/2/0222و22و22اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم إرسمعبببوا واخلؿبببقس واجلؿعبببي 

مو ورد مبـ مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/2/2112و02و

اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  شقمؼد حتصقؾ أىمسبوط»ؾ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم شمعدي

أو أي مبـ طمسبوسموشمف »: هب سمنضوومي مجؾبي إمم اًمتؿفقبد كصبفو21/01/0222واًمتوريخ ( 221)

ًمدى اًمطرف اًمثوين، وطمقـئبِذ ومقخعبع حتصبقؾ شمؾبؽ إىمسبوط وإيبداقمفو ذم أي مبـ طمسبوسموت 

 .اهبشاًمطرف إول ٕطمؽوم هذا اًمعؼد وذوـمف

 .قي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقعوسمعد آـمالع قمغم شمقص

أكبف ٓ مبوكع مبـ إضبوومي اجلؿؾبي اعمبذيمقرة إمم اًمتؿفقبد  اهلقئةة قررتاًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

طمسى اًمصقغي اعمرومؼي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ اهلقئبي، ويعبد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمؾعؼبد اعمجبو  

 (.221)سموًمؼرار 

 .آًمف وصحبف أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم  وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: التاريخ                       (612) القرار             

 

 إجاش٠ مخط١ مناذج َصسؾ١ٝ: املٛضٛع

 ،  «إقساز ٚتعٗد بتطًِ دؾرت ايشٝهات»ذج منٛ 

  682ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

وكقي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثامكلم، اًمسـي اًمث

 02 -هبببب 21/2/0222و22و22اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم إرسمعبببوا واخلؿبببقس واجلؿعبببي 

مو ورد مبـ مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن م، سمعد اـمالقمفو قمغم 01/2/2112و02و

 :اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة مخسي كام ج مٍمومقي هل

مف اًمعؿقببؾ ًمقببتؿؽـ مببـ ، ويسببتخدشـمؾببى حتريببؽ طمسببوب همببػم متحببرش»كؿببق ج  -0

 .اًمتعومؾ مع طمسوسمف اًمذي فمؾ مدة مـ اًمزمـ سمدون طمريمي

، ويستخدمف اًمعؿقبؾ إلًمغبوا حتقيبؾ راشمببف اًمبذي شـمؾى إًمغوا حتقيؾ راشمى»كؿق ج  -2

 .ؾمبؼ ًمف أن طمّقًمف قمغم اًمنميمي

، ويسبتخدمف شـمؾى حتقيؾ راشمى إمم ذيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر»كؿق ج  -2

قمؿؾف حتقيؾ راشمبف ومجقع مستحؼوشمف مبـ اًمبـبؽ اًمبذي شمتعومبؾ إدارشمبف اًمعؿقؾ ًمقطؾى مـ ضمفي 

 .معف إمم ذيمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر

، ويستخدمف اًمعؿقبؾ ٓؾمبتبدال شمقىمقعبف اعمعتؿبد ًمبدى شـمؾى شمغقػم اًمتقىمقع»كؿق ج  -2

 .اًمنميمي
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، ويستخدم إلصمبوت شمسؾؿ اًمعؿقؾ دومبؽم شإىمرار وشمعفد سمتسؾؿ دومؽم اًم قؽوت»كؿق ج  -2

واًمتببببوريخ ( 222)ؽوت، وهببببق شمعببببديؾ ًمؾـؿببببق ج اعمجببببو  سمببببوًمؼرار  ي اًمببببرىمؿ اًم ببببق

 .هب22/0/0222

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 :مو يليت اهلقئة قررت واعمـوىم ي وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

، "ب إلغة   حتويةر راتةبطؾة"وكؿبق ج  "طؾب حترية  حسة  "إضمو ة كؿق ج : أوًٓ 

طؾةب "، وكؿبق ج "طؾب حتوير راتةب إ  كةةة الراج ةمل ادةةلقة لامرةتث ر"وكؿق ج 

 . ، سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي"تغقري التوققع

ويعبد هبذا  ،"دل تر الشقؽ ت وتعفة  ب ػهفة / إقرار بتسؾم دلرت "إضمو ة كؿق ج  :ث كق   

 (. 222)ج اعمجو  سموًمؼرار اًمؼرار مؾغقًو ًمؾـؿق 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: التاريخ            (613) القرار             

 

 «حتصٌٝ زضّٛ اذته١َٛ اإليهرت١ْٝٚ»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

  745ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

اضمتامقمفو اًمثامكلم، اًمسـي اًمثوكقي،  ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم

 -هببببب 21/2/0222و22و22اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، أيببببوم إرسمعببببوا واخلؿببببقس واجلؿعببببي 

مبو ورد مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م01/2/2112و02و02

حتصبببقؾ رؾمبببقم احلؽقمبببي "مبببـ اعمجؿققمبببي اعمٍمبببومقي ًمألومبببراد؛ ًمؾـظبببر ذم إضمبببو ة كؿبببق ج 

 ."كقياإلًمؽؽمو

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئةة قةررت واعمـوىم ي وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

 .، سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي"حتصقر رروم احلؽومة اإللؽرتوكقة"

 .قمغم آًمف وصحبف أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد و وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ26/2/1425: التاريخ            (614) القرار             
 

  «ًُشرتٟعكد شسا٤ عكاز َع خٝاز ايشسط ي»إجاش٠ : املٛضٛع

  «ؾطذ عكد شسا٤ عكاز»ٚمنٛذج 

 «طًب حتدٜد َٛعد يإلؾساؽ»ٚمنٛذج 

  ِ ٟ ايسق ًػ٢ بايكساز ذ  َٟ ع خٝاز ايشسط يًُشرت  838عكد شسا٤ عكازَ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

قي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثامكبلم، اًمسبـي اًمثوكقبي، ومنن اهلقئي اًمنمقم

 02 -هببببب 21/2/0222و22و22اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، أيببببوم إرسمعببببوا واخلؿببببقس واجلؿعببببي 

مبو ورد مبـ مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن م، سمعد اـمالقمفو قمغم 01/2/2112و02و

، "قمؼبد ذاا قمؼبور مبع ظمقبور اًمنمبط ًمؾؿ بؽمي"ضمبو ة اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم إ

 ."إمعوا اًمنماا وإهنوا ظمقور اًمنمط"، وكؿق ج "إًمغوا اًمنماا واؾمتخدام ظمقور اًمنمط"وكؿق ج 

عؼة  "إضمبو ة  اهلقئةة قةررت واعمـوىم ي وإضمراا مجؾي مـ اًمتعبديالت اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

طؾب "، وكؿق ج "كا  عؼ رلسخ عؼ  "، وكؿق ج "كا  عؼ ر مع خق ر الرشط لؾؿشرتي

 . سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "حت ي  موع  لإللراغ

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .الرعي األطرم عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهلل
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 هـ8/4/1425: التاريخ                                     616القرار               
 

 ،«اشرتاى يف خد١َ إشعاز»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 «ْصٛص ايسضا٥ٌ»ٚ  
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :إمم يقم اًمديـ، أمو سمعدشمبعفؿ سمنطمسون 

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثبوين واًمثامكبلم، اًمسبـي 

-هببببب1/2/0222و1و1اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، أيببببوم اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا واخلؿببببقس 

ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو 21/2/2112و21و22

كصببقص "و  "اؿمببؽماش ذم ظمدمببي إؿمببعور"اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم إضمببو ة كؿببق ج 

، وهل ظمدمي شمؼدمفو اًمنميمي عمـ يرهمى مـ قمؿال فبو ذم إسمالهمبف سمرصبقد طمسبوسمف اجلبوري "اًمرؾمو ؾ

واًمعؿؾقوت اًمتل دمري قمؾقف وقمغم سمطوىمتف آ تامكقي، و ًمؽ قمـ ـمريؼ إرؾمبول رؾمبو ؾ خمتٍمبة قمبغم 

 .ػف اجلقال أو سمريده اإلًمؽؽموين أو  و معًو، وشملظمذ اًمنميمي أضمرة قمغم شمؼديؿ شمؾؽ اخلدميهوشم

 .وسمعد آـمالع قمغم إوراو اعمؼدمي مـ اجلفي اعمعـقي ًمؾتعريػ سمخدمي إؿمعور

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمبو ة كؿبق ج  قةررت اهلقئةةمبـ اًمتعبديالت وسمعد اًمدراؾمي واًمـظبر واعمـوىم بي، وإضمبراا مجؾبي 

 . سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "كصقص اًمرؾمو ؾ"و "اؿمؽماش ذم ظمدمي إؿمعور"

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    : املٛقعووٕٛ

 .ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم عهلل  ي 
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 هـ8/4/1425: التاريخ                          (617)القرار              
 

 إجاش٠ مخط١ مناذج ختتص : املٛضٛع

 مبطتٓدات ايتخصٌٝ ٚاالعتُادات
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين واًمثامكلم، اًمسـي 

-هبببب1/2/0222و1و1اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا واخلؿبببقس 

كتفو سم لن مبو ورد م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أمو21/2/2112و21و22

 :مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة مخسي كام ج هل

 ."ـمؾى إرؾمول مستـدات ًمؾتحصقؾ"كؿق ج  -0

 ."اؾمتػسور مقضمف ًمؾعؿقؾ قمـ شمسؾؿ طمصقؾي حتصقؾ مستـدي صودر"كؿق ج  -2

 .قمغم مستـدات اًمتحصقؾ "ؾمـد إ ين"كؿق ج  -2

 ."إؿمعور اًمعؿقؾ سمقصقل اعمستـدات"كؿق ج  -2

 ."شمػقيض سمخصؿ ىمقؿي مصوريػ اعمراؾمؾ ذم اقمتامدات اًمتصدير اعمعز ة"كؿق ج  -2

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمبو ة اًمبـام ج  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

 .اعمذيمقرة سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم



 932 

 

 هـ8/4/1425: التاريخ               (618)القرار              
 

  «اتؿاق١ٝ عد ايٓكٛد ٚؾخصٗا ٚؾسشٖا ٚإٜداعٗا»تعدٌٜ : املٛضٛع

 (606)اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

كلم، اًمسـي ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين واًمثام

-هبببب1/2/0222و1و1اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا واخلؿبببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد 21/2/2112و21و22

اشمػوىمقي قمد اًمـؼبقد وومحصبفو وومر هبو "مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم ـمؾى شمعديؾ 

 .هب1/0/0222واًمتوريخ ( 111)و ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ اعمج "وإيداقمفو

اشمػوىمقبي "إضمو ة  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ اهلقئبي، ويعبد  "قمد اًمـؼقد وومحصفو وومر هو وإيداقمفو

 (.111)ؼرار  ي اًمرىمؿ هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمالشمػوىمقي اعمجو ة سموًم

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم



 933 

 

 هـ8/4/1425: التاريخ                          619القرار              
 

 " اتؿاق١ٝ تداٍٚ األضِٗ احمل١ًٝ عرب ادتٛاٍ"إجاش٠ : املٛضٛع

 "طًب خد١َ تداٍٚ األضِٗ احمل١ًٝ عرب ادتٛاٍ"ٚمنٛذج 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين واًمثامكلم، اًمسـي ومنن اهلقئي اًمنمقمقي 

-هبببب1/2/0222و1و1اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، أيبببوم اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا واخلؿبببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد 21/2/2112و21و22

اشمػوىمقبي شمبداول إؾمبفؿ "وصبي؛ ًمؾـظبر ذم إضمبو ة مـ جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقبي اخل

و ًمؽ ًمتؼديؿ  "ـمؾى ظمدمي شمداول إؾمفؿ اعمحؾقي قمؼم اجلقال"وكؿق ج  "اعمحؾقي قمؼم اجلقال

ظمدمي سمقع وذاا إؾمفؿ اعمحؾقي ًمعؿالا اًمنمبيمي قمبـ ـمريبؼ رؾمبو ؾ اجلبقال، طمقبٌ يبتؿؽـ 

 .اًمعؿقؾ مـ إصدار إوامر واحلصقل قمغم اًمتليمقدات سمذًمؽ

 :مو يليت قررت اهلقئةد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت وسمع

ـمؾبى ظمدمبي شمبداول "وكؿق ج  "اشمػوىمقي شمداول إؾمفؿ اعمحؾقي قمؼم اجلقال"إضمو ة  :أول  

 . سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "إؾمفؿ اعمحؾقي قمؼم اجلقال

 هذا اًمتعومؾ سموًمعقاسمط اًمصودرة مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم :ث كق   

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم



 934 

 

 هـ6/5/1425: التاريخ               (621)القرار              
 

 أخر األجس ع٢ً ايدزاض١ اال٥تُا١ْٝ: املٛضٛع

  739ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثوًمبٌ واًمثامكبلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي 

 22-هبببب1/2/0222و2اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

 1و 1م، سمعبببببد اـمالقمفبببببو ذم اضمتامقمفبببببو احلبببببودي واًمثامكبببببلم سمتبببببوريخ 22/1/2112و

مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي  هب قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مو ورد01/2/0222و

ًمؾنميموت؛ ًمؾـظبر ذم طمؽبؿ أظمبذ قمؿبقٓت قمبغم اًمدراؾمبي آ تامكقبي ًمؾعؿبالا اًمبذيـ يرهمببقن 

ة اًمعؿبالا مبالاؾتحؼبؼ مبـ اًمدظمقل ذم شمعومالت مع اًمنميمي، وهذه اًمدراؾمي دمرهيو اًمنمبيمي ًم

 .فؿمعاعمقاومؼي قمغم اًمتعومؾ ي ىمبؾ نموط اعمطؾقسمؾًماؾمتؽامهلؿ و

ادراب ةة مبـ معقبور  (العؿةولت وادةةول ت 2/4)ورد ذم اًمبـبد  وسمعد آـمالع قمغم مو

اًمصودر مـ هقئي اعمحوؾمبي واعمراضمعي ًمؾؿمؾمسوت اعموًمقي اإلؾمالمقي سم لن قمؿقًمي  لآلمر ب لرشا 

 .آرشمبوط وقمؿقًمي اًمتسفقالت وقمؿقًمي دراؾمي اجلدوى

اًمدراؾمببي قمؿببقٓت ": وسمعببد آـمببالع قمببغم اًمبحببٌ اعمعببد سمـببوا قمببغم ـمؾببى اهلقئببي سمعـببقان

 ."آ تامكقي
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: هبب ومقضبققمف20/2/0220واًمتبوريخ ( 201)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."طمؽؿ أظمذ اًمعقض قمغم اًمعامن"

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 أكبف جيبق  أظمبذ أضمبرة قمبغم اًمدراؾمبي اهلقئةة قررتواًمتلمؾ  واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

آ تامكقي ًمؾعؿالا سمام ُيتػؼ قمؾقف؛ ومفل ظمدمي مبوطمي دمق  اعمعووضي قمؾقفو؛ وإصبؾ ذم اًمعؼبقد 

اإلسموطمي واًمصحي، ويستثـك مـ  ًمؽ إ ا يموكً اًمدراؾمبي آ تامكقبي مبـ أضمبؾ إىمبراض اًمعؿقبؾ 

       أو مبـ أضمبؾ إصبدار ظمطبوب ضبامن ومنكبف طمقـئبٍذ  "ضمبوري مبديـ"مثؾ يم ػ طمسوسمف اعمسبؿك 

 .  ًمؽ قمـ اًمتؽؾػي اًمػعؾقي؛ ؾمدًا ًمذريعي اًمرسموٓ ُيزاد ذم

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 

                                                 
 .شرة قمغم اًمعامنمع اًمتحػظ سموًمـسبي ٕظمذ إضم»: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع، و كص حتػظف (0)
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 هـ21/5/1425: التاريخ           (622)القرار              
 

  «عكد َشازن١»َٔ ( 9)إجاش٠ حرف املاد٠ : املٛضٛع

 (173)اجملاش بايكساز 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

امر ذم اضمتامقمفبو اًمراسمبع واًمثامكبلم، ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتث

 -هبب20/2/0222و21و01اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم إرسمعوا واخلؿبقس واجلؿعبي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/1/2112و1و1

اعمجبو  سمبوًمؼرار  "قمؼبد م بوريمي"مـ ( 1)اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم طمذف اعمودة 

ذم طموًمبي ذاا اًمبعبوقمي سمبوقمتامدات ": هبب وكصبفو22/1/0202واًمتوريخ ( 012) ي اًمرىمؿ 

ممضمؾي اًمسداد صمؿ سمقع اًمبعوقمي إمم اًمطرف اًمثوين يؼقم سمتقىمقع قمؼد ذاا طمصبي اًمطبرف إول 

وؾمـد ٕمر مع إظمذ ذم آقمتبور مدة اًمتلضمقؾ طمقٌ متـح مدة اًمتلضمقبؾ ًمؾطبرف اًمثبوين سمبدون 

 .اهب"ضوومي أرسموح ًمؼوا مدة اًمتلضمقؾ اعمؿـقطمي ذم آقمتامد مـ اًمبو ع قمغم اًمطروملم إول واًمثوينإ

أكف ٓ موكع مـ طمبذف اعمبودة اعمبذيمقرة؛ ٕهنبو  اهلقئة قررت واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

 .مـ اًمنموط اًمتل شمرضمع ٓشمػوو اًمعوىمديـ

 .أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف  وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ21/5/1425: التاريخ                (623)القرار              
 

  «عكد بٝع أضِٗ باألجٌ»تعدٌٜ : املٛضٛع

 (461)ٚبايكساز ( 446)اجملاش بايكساز 

  660ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمراسمبع واًمثامكبلم، 

 -هبب20/2/0222و21و01ة اًمثوًمثي، أيوم إرسمعوا واخلؿبقس واجلؿعبي اًمسـي اًمثوكقي، اًمدور

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/1/2112و1و1

 "سمقبع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ قمؼبد"جمؿققمي آؾمتثامر واخلبدموت اًمبـؽقبي اخلوصبي؛ ًمؾـظبر ذم شمعبديؾ 

ل سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ هبب، واعمعبدّ 21/02/0220واًمتبوريخ  (221) ي اًمبرىمؿ سموًمؼرار  اعمجو 

 .هب22/2/0222واًمتوريخ ( 210)

 :مو يليت اهلقئة قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

        سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ اهلقئبي،  "قمؼد سمقع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ"إضمو ة  :أول  

 .قًو ًمؾؼراريـ اًمسوسمؼلم ومؾؾجفي اعمعـقي اًمعؿؾ سملي مـفووٓ يعد هذا اًمؼرار مؾغ

قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمتعومؾ سموًمعقاسمط اًمصودرة مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر  :ث كق   

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل  عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل   :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ21/5/1425: التاريخ                       (624)القرار              
 

  «اتؿاق١ٝ تداٍٚ األضِٗ احمل١ًٝ عرب اإلْرتْت»تعدٌٜ : املٛضٛع

 (527)اجملاش٠ بايكساز 
 

صبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًم

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمراسمبع واًمثامكبلم، 

 -هبب20/2/0222و21و01اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم إرسمعوا واخلؿبقس واجلؿعبي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/1/2112و1و1

شمداول إؾمفؿ اعمحؾقي  اشمػوىمقي"جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ 

 .هب02/1/0222واًمتوريخ  (221)  ي اًمرىمؿ سموًمؼرار اعمجو ة "قمؼم اإلكؽمكً

 :مو يليت اهلقئة قررت راا مجؾي مـ اًمتعديالت، وإضمواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار  "اشمػوىمقي شمداول إؾمفؿ اعمحؾقي قمؼم اإلكؽمكبً"إضمو ة  :أول  

 (.221)اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمالشمػوىمقي اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

وًمعقاسمط اًمصودرة مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمتعومؾ سم :ث كق   

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ21/5/1425: التاريخ                (625)القرار               
 

 " تأنٝد ايشسا٤"َٓع تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (447)اجملاش بايكساز 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمراسمبع واًمثامكبلم، ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعم

 -هبب20/2/0222و21و01اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم إرسمعوا واخلؿبقس واجلؿعبي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/1/2112و1و1

اعمجو  سموًمؼرار  ي  "شمليمقد اًمنماا" جمؿققمي اخلزيـي واعممؾمسوت اعموًمقي؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ كؿق ج

هب؛ وىمد شمعؿـ اًمتعديؾ اعمطؾقب صقغي اؾمتثامر شمتؿ 21/02/0220واًمتوريخ ( 221)اًمرىمؿ 

 :طمسى اًمصقرة أشمقي

ؾمؾعًو مـ اًمسبقو اًمدوًمقبي، صمبؿ شمبقبع شمؾبؽ ( اًمطرف إول)شم ؽمي ذيمي اًمراضمحل  -0

 .سمثؿـ ممضمؾ( اًمطرف اًمثوين)اًمسؾع قمغم م ؽٍم 

إٓ إ ا ( اًمطرف إول)أكف ًمـ ُيسدد اًمثؿـ ًمؾنميمي ( اًمطرف اًمثوين)ي ؽمط اعم ؽمي  -2

أكبف ىمبرض رسمبقي ( اًمطبرف إول)ؾمدد ًمف ـمرف آظمر ؾمقؽقن مبديـًو ًمبف سمبديـ شمعؾبؿ اًمنمبيمي 

اًمطبرف )مبـ ىمقؿبي سمقبع اعم بؽمي اًمسبؾعي اًمتبل اؿمبؽماهو مبـ اًمنمبيمي، وشمبر  اًمنمبيمي  ئكوؿم

ؽ اًمطبرف أظمبر ذم اًمسبداد ًمؾؿ بؽمي سمتحؿؾ خموـمر مبو ىمبد يؽمشمبى قمبغم إظمػبوو  ًمب( إول

 (.اًمطرف اًمثوين)
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قمـد إضمراا اًمبقع شُمقدع وصمو ؼ اًمسؾع ًمدى ـمرف همػم إـمبراف اًمسبوسمؼي يمؾفبو يسبؿك  -2

سمبلٓ ( اًمبـبؽ اعمـسبؼ)قمغم أن يتعفد ( اًمطرف اًمثوين)ذم طمسوب خيص اعم ؽمي ( اًمبـؽ اعمـسؼ)

اًمبـبؽ )ف ذبو إٓ إ ا شمسبؾؿ ًمؽبل يتٍمب( اًمطبرف اًمثبوين)يتؿ شمسؾقؿ وصمو ؼ اًمسبؾع ًمؾؿ بؽمي 

شمعفببدًا أو اًمتزامببًو سموًمببدومع مبـ ىمبببؾ اًمطببرف اعمببديـ ًمؾؿ بؽمي اًمببذي ارشمعببتف اًمنمببيمي ( اعمـسبؼ

، ويؽببقن  ًمببؽ اًمتعفببد أو آًمتببزام سموًمببدومع مقضمفببًو ًمصببوًمح اعم ببؽمي كػسببف (اًمطببرف إول)

اًمطبرف )يمي ومتقاومؼًو ذم مبؾغبف وشمبوريخ اؾمبتحؼوىمف مبع اعمبؾبغ اعمسبتحؼ ًمؾنمب( اًمطرف اًمثوين)

 .وشموريخ اؾمتحؼوىمف( اًمطرف اًمثوين)قمغم اعم ؽمي ( إول

سملكف متك مو دومبع اًمطبرُف اعمبديـ ًمؾؿ بؽمي مديقكقتبف ًمصبوًمح ( اًمبـؽ اعمـسؼ)يتعفد  -2

؛ و ًمبؽ قمبـ ـمريبؼ اإليبداع ذم طمسبوب اًمطبرف اًمثبوين ًمبدى اًمبـبؽ (اًمطرف اًمثوين)اعم ؽمي 

اًمطبرف )ؾبؽ اعمببوًمغ إمم طمسبوب اًمنمبيمي ؾمبقؼقم سمتحقيبؾ شم( أي اًمبـبؽ اعمـسبؼ)اعمـسؼ؛ ومنكف 

ًمديف أيعًو، وأمو إ ا ختؾػ اًمطرف اعمديـ ًمؾؿ ؽمي قمبـ اًمسبداد ٕي ؾمببى يمبون ومبنن ( إول

 .قمـ أي مبوًمغ مل شمسدد( اًمطرف إول)ًمـ يؽقن مسموًٓ أموم اًمنميمي ( اًمبـؽ اعمـسؼ)

واًمتببببوريخ ( 211/1/2112/ف ع ر)وىمببببد سمقـببببً اًمنمببببيمي ذم ظمطوذببببو  ي اًمببببرىمؿ 

م هدومفو مـ اًمتعومؾ اعمذيمقر سملكف مـ أضمبؾ اًمقصبقل إمم 01/1/2112 -هب 21/2/0222

سمـقش أضمـبقي مل يسببؼ أن ضمبرى اًمتعومبؾ معفبو مبـ ىمببؾ اًمنمبيمي؛ ٕن شمؾبؽ اًمبـبقش ٓ شمرهمبى 

اًمتعومؾ اعمبوذ مع اًمنميمي ذم اًمبقع أضمؾ ًمؾسؾع، وًمبذا ومؼبد رضبقً اًمنمبيمي سمتحؿبؾ خمبوـمر 

 .مو ؾمقـ ل قمؾقفو مـ مديقكقوت ًمصوًمح اعم ؽمي مـ اًمنميميإظمػوو شمؾؽ اًمبـقش ذم ؾمداد 

أكف ٓ جيق  اًمعؿؾ سمصبقغي آؾمبتثامر  اهلقئة قررت واًمتلمؾ واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

اعمذيمقرة؛ عمو ذم  ًمؽ مـ اإلقموكي قمغم اإلىمراض سموًمرسمبو، وعمبو اؿمبتؿؾً قمؾقبف شمؾبؽ اًمصبقغي مبـ 

إٓ إ ا ؾمبدد ًمبف ـمبرف أضمـببل مبديـ ًمبف ذم قمالىمبي  اؿمؽماط اعم ؽمي قمدم ؾمداده اًمبثؿـ ًمؾببو ع
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ظموصي سمقـفام ًمقس اًمبو ع ـمرومًو ومقفو سمحقاًمي وكحقهو، وهق مـ اًمنموط اًمبوـمؾي؛ عمـووموهتو مؼته 

 .اًمعؼد

 .وقمؾقف ومال جيق  شمعديؾ اًمـؿق ج اعمذيمقر سموًمصقغي اعمطؾقسمي مـ اجلفي اعمعـقي

 .مجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أ وصغم

 

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 

                                                 
مع اًمتحػظ سموًمـسبي ًمؾؿـع سموإلقموكي قمبغم اإلىمبراض سموًمرسمبو إ  » :حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع، و كص حتػظف (0)

 -واًمطببرف اعمببديـ ًمؾطببرف اًمثببوين -اًمبببو ع-ًمببقس ذم اًمصببقرة اعمؿـققمببي ذببذا اًمؼببرار سمببلم اًمطببرف إول

 .شٓؿمؽماط اعم ؽمي قمدم ؾمداده اًمثؿــع وأرى آيمتػوا سموًمتعؾقؾ اعم. شمعومؾ  وٓ قمالىمي -اعم ؽمي
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 هـ3/7/1425: التاريخ              (626)القرار              

 

 « تٛنٌٝ حمًٞ»تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

اجملاش  «طًب إيػا٤ تعاقد»ٚتعدٌٜ منٛذج ( 555)سقِ اجملاش بايكساز ذٟ اي

 (568)بايكساز 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمثامكبلم، 

 -هببببب 2/1/0222و2اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس اًمسببببـي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 01/1/2112و01

اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "شمقيمقؾ حمبكم"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ كؿق ج 

وشمـ ببقطفو سمندظمببول اًمببرىمؿ ": سمنضببوومي مجؾببي هببب؛ و ًمببؽ21/00/0222واًمتببوريخ ( 222)

 .إمم آظمر اًمػؼرة اخلومسي مـ اًمـؿق ج اعمذيمقر "اًمرسي

واًمتبوريخ ( 211)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "ـمؾى إًمغوا شمعوىمد"واًمـظر ذم شمعديؾ كؿق ج 

هب؛ و ًمؽ عمراقموة اإلضمرااات واعمقاومؼوت اًمتل ضمرى شمـظقؿفو أظمبػمًا مبـ ىمببؾ 22/0/0222

 .ياجلفي اعمعـق

 .وسمعد آـمالع قمغم مو اكتفً إًمقف اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع
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طؾب إلغ   "وكؿق ج  "توةقر حميل"إضمو ة كؿق ج  اهلقئة قررت واعمـوىم ياًمدراؾمي  وسمعد

شمقيمقبؾ "ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمـؿبق ج  ،سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "تع ق 

اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "ـمؾى إًمغوا شمعوىمد"وًمـؿق ج ( 222)رار  ي اًمرىمؿ اعمجو  سموًمؼ "حمكم

(211.) 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ3/7/1425: التاريخ              (627)القرار               
 

 إجاش٠ نٝؿ١ٝ أخر األجس ع٢ً ايدزاض١ اال٥تُا١ْٝ : املٛضٛع

 (621)اجملاش بايكساز 

  739ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد سمنطمسون إمم

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمثامكبلم، 

 01 -هبببب 2/1/0222و2اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 01/1/2112و

اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم يمقػقي أظمذ إضمر قمغم اًمدراؾمي آ تامكقي اعمجو  سموًمؼرار  اعمجؿققمي

 :هب، وىمد شمعؿـ  ًمؽ أيت1/2/0222واًمتوريخ ( 120) ي اًمرىمؿ 

يتؼدم اًمعؿقؾ إمم اعمقفمػ اعمختص سمطؾى اًمتسفقؾ ومقستؼبؾف اعمقفمػ مبقـًو ًمبف أن هبذا  -0

قاومؼبي قمؾقبف مبـ ىمببؾ اًمؾجـبي آ تامكقبي ومبنن اًمنمبيمي اًمطؾى حيتوج إمم دراؾمي، وأكبف إن متبً اعم

ؾمتلظمذ مؼوسمؾ دراؾمتف أضمرًا يتؿ آشمػوو قمؾقف ذم طمقـف، وٓ يؽمشمى قمغم هذا اًمطؾى اًمذي ىمدمف 

 .اًمعؿقؾ أي اًمتزام ٓ مـ ضموكى اًمنميمي وٓ مـ ضموكى اًمعؿقؾ

ـبي آ تامكقبي ًمـ يتؿ أظمذ إضمر إٓ ممـ شمصدر هلؿ اعمقاومؼي قمغم اًمتسفقؾ مبـ ىمببؾ اًمؾج -2

ويؼبؾقن سموًمنموط اًمقاردة ذم كؿق ج اعمقاومؼي قمغم اًمتسفقؾ ومـ  ًمؽ أضمر اًمدراؾمي آ تامكقبي، 

 .وًمقس ىمرار اًمؾجـي آ تامكقي مؾزمًو ًمؾعؿالا ذذا إضمر إٓ سمعد مقاومؼتفؿ قمؾقف وىمبقهلؿ سمف
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مؼبدار أضمبر  ؾمتعوف قمبورة إمم اًمنموط اًمقاردة ذم كؿق ج اعمقاومؼي قمغم اًمتسفقؾ شمبلم -2

 .اًمدراؾمي آ تامكقي

أكف ٓ موكع مبـ  اهلقئة قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

اًمعؿؾ سموًمطريؼي اعمقضحي ذم مؼدمي هذا اًمؼرار ٕظمذ إضمر قمبغم اًمدراؾمبي آ تامكقبي، وشمؽبقن 

دومبع أضمبر اًمدراؾمبي ": ٔيتاًمعبورة اًمتل شمعوف إمم ذوط اعمقاومؼي قمغم ـمؾى اًمعؿقبؾ سمبوًمـص ا

 .اهب"ريول... .آ تامكقي ومبؾغف

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ3/7/1425: التاريخ              (628)ار القر             
 

 طًب اشرتاى شدص١ٝ اعتباز١ٜ »تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (602)اجملاش بايكساز  «يف ارتد١َ اإليهرت١ْٝٚ

ِ  طًب اشرتاى شدص١ٝ اعتباز١ٜ يف ارتد١َ اإليهرت١ْٝٚ املصسؾ١ٝ ٟ ايسق   693ًَػ٢ بايكساز ذ
 

قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمثامكبلم، 

 -هببببب 2/1/0222و2اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

يمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذ01/1/2112و01

ـمؾبى اؿمبؽماش ؿمخصبقي اقمتبوريبي ذم "اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ كؿق ج 

 .هب22/01/0222واًمتوريخ ( 112)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "اخلدمي اإلًمؽؽموكقي

إضمبو ة كؿبق ج  هلقئةا قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

اتػ ققةة تؼة يم "وكؿبق ج  "طؾب اشرتاك شخصقة اعتب رية يف اخل مة اإللؽرتوكقة ادةلقة"

ويعبد  ،سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "خ م ت الراج مل اإللؽرتوكقة ادةلقة

 (.112)هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمؾـؿق ج اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 .ؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلماهلل وؾم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ3/7/1425: التاريخ                          629القرار              

 

  «خد١َ املدؾٛعات عرب اإلْرتْت»اتؿاق١ٝ  إجاش٠: املٛضٛع

 «ايتصاَات ايتاجس بشإٔ أَٔ املٛقع ارتاص ب٘»ًَٚخكٗا 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمثامكبلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثام

 -هببببب 2/1/0222و2اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 01/1/2112و01

 ،"ظمدمببي اعمببدومققموت قمببؼم اإلكؽمكببً"اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم إضمببو ة اشمػوىمقببي 

، وهل ظمدمي شمؼدمفو اًمنميمي ًمؾتبوضمر "اًمتزاموت اًمتوضمر سم لن أمـ اعمقىمع اخلوص سمف"ومؾحؼفو 

اًمذي ًمف متجر إًمؽؽموين قمغم ؿمبؽي اإلكؽمكً، يتؿ مـ ظمالهلو ؾمداد ىمقؿي اعم ؽميوت اًمتل شمتؿ ذم 

متجره اإلًمؽؽموين سموؾمتخدام سمطوىموت آ بتامن وإيبداقمفو ذم طمسبوب اًمتبوضمر، وشملظمبذ اًمنمبيمي 

 .غم شمؼديؿ شمؾؽ اخلدميأضمرة قم

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمبو ة اشمػوىمقبي  قررت اهلقئةةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

 "اًمتزاموت اًمتوضمر سم لن أمـ اعمقىمع اخلبوص سمبف"ومؾحؼفو  "ظمدمي اعمدومققموت قمؼم اإلكؽمكً"
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ؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي؛ قمغم أٓ شُمستخدم هذه اخلدمي ذم م ؽميوت حمرمي سموًمصقغي اعمروم

 . ذقمًو ؾمقاا أيموكً شمؾؽ اعم ؽميوت ؾمؾعًو أم ظمدموت

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم عهلل 
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 هـ3/7/1425: التاريخ              630القرار               
 

 حهِ أخر َبًؼ َكابٌ ايدزاض١ اال٥تُا١ْٝ : املٛضٛع

 َٚصسٚؾات ايتعاقد

  739ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

غم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبب

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمثامكبلم، 

 -هببببب 2/1/0222و2اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

ـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة م01/1/2112و01

اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم طمؽؿ أظمذ أضمر اًمدراؾمي آ تامكقبي ومٍمبووموت اًمتعوىمبد 

/ 121)مببـ قمؿال فببو ذم سمقببقع اًمتؼسببقط، وىمببد ضمببوا ذم ظمطببوب اجلفببي اعمعـقببي  ي اًمببرىمؿ 

: م أن هببذه اًمرؾمببقم متثبببؾ00/1/2112 -هببب 22/2/0222واًمتببوريخ ( 2112/ع.م.م

إقمداد اًمـام ج واًمعؼقد، وأضمرة اًمدراؾمي آ تامكقبي ًمؾعؿبالا، ومبو يتببع  ًمبؽ مبـ  مٍمووموت"

شمبلم مؼدار ( أؾمفؿ/ ؾمقورات )، وؾمتعوف قمبورة إمم قمؼقد اًمبقع سموًمتؼسقط "مٍمووموت إداريي

 .مو ؾمقمظمذ مـ اًمعؿقؾ ًمذًمؽ

هب اًمبذي أضمبو  أظمبذ 1/2/0222واًمتوريخ ( 120)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 .ضمر قمغم اًمدراؾمي آ تامكقيإ

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع
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أكف ٓ موكع مبـ  اهلقئة قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

أظمذ مبؾغ معؾقم مؼوسمؾ اًمدراؾمي آ تامكقي ومٍمووموت اًمتعوىمبد، ويعبوف إمم آظمبر اعمبودة صموكقبًو 

وىمد ": اًمتل  يمر ومقفو اًمثؿـ اإلمجوزم اًمـُص أيت( أؾمفؿ/ ؾمقورات )ـ قمؼقد اًمبقع سموًمتؼسقط م

ريبول مؼوسمبؾ اًمدراؾمبي .. .اًمتزم اًمطرف اًمثوين قمـبد اًمتقىمقبع قمبغم هبذا اًمعؼبد سمبدومع مبؾبغ ىمبدره

، وهبذا ....سمػبرع.. .آ تامكقي ومٍمووموت اًمتعوىمد ختصؿ مـ طمسوب اًمطرف اًمثوين  ي اًمرىمؿ

 ." يرد إمم اًمطرف اًمثوين ومقام ًمق أىموًمف اًمطرف إول مـ اًمبقعاعمبؾغ ٓ

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ10/7/1425: التاريخ             631القرار              
 

 حهِ زٖٔ إٜسادات عكاز١ٜ، : املٛضٛع

 ٚإجاش٠ عكٛد ٚمناذج تتعًل بريو

، «إقساز بسٖٔ إٜسادات تأجري عكاز»، ٚمنٛذج «َبٝع عكاز أقطاطإقساز بسٖٔ »منٛذج  

 ، «ايتصاّ املشرتٟ َٔ ايعٌُٝ بايطداد يشسن١ ايساجخٞ»ٚمنٛذج 

ٌ بايطداد يشسن١ ايساجخٞ»ٚمنٛذج  ٔ ايعُٝ ّ املطتأجسَ  ِ  «ايتصا ٟ ايسق  672ًَػا٠ بايكساز ذ
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ًمثامكبلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع وا

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي  "قمؼد سمقع قمؼور سموًمتؼسقط"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ 

 "قمؼبد سمقبع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ"هبب، واًمـظبر ذم شمعبديؾ 21/01/0222يخ واًمتور( 221)اًمرىمؿ 

إىمببرار "هبب، واًمـظبر ذم كؿبق ج 21/02/0222واًمتبوريخ ( 210)اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ 

اعم بؽمي مبـ اًمعؿقبؾ سموًمسبداد / اًمتبزام اعمسبتلضمر "، واًمـظر ذم كؿبق ج "سمرهـ إيرادات قمؼور

شمعؿـً شمؾؽ اًمتعبديالت واًمبـام ج رهبـ ، وىمد "ًمنميمي اًمراضمحل سمصػتفو ويمقاًل قمـ اًمعؿقؾ

اًمعؿقبؾ ًمؾنمببيمي إيبرادات شمببلضمػم قمؼبور يؿؾؽببف أو يؿؾبؽ مـػعتببف، ويؽبقن  ًمببؽ سمرهـفبو شمبعببًو 

ٕصؾفو أو سمرهـفو ومؼط دون رهـ إصؾ، يمام شمعؿـً شمؾؽ اًمتعديالت رهـ اًمعؿقؾ أىمسبوط 

 .مو سموقمف مـ قمؼور
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هب اًمذي سملم اًمعامكوت 1/2/0201واًمتوريخ ( 01)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

اًمتـو ل قمـ مستخؾصوت : اًمتل جيق  أظمذهو مـ اًمعؿالا قمـد مـحفؿ شمسفقالت ا تامكقي، ومـفو

هب اًمذي أضمو  اًمـؿق ضملم 21/1/0201واًمتوريخ ( 212)اعمؼووٓت، وقمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

، وقمغم اًمؼبرار "مقاومؼي اجلفي موًمؽي اعمنموع قمغم اًمتـو ل"، و"شمـو ل قمـ مستحؼوت": أشمقلم

هببب اًمببذي أضمببو  قمؼببد اؾمتصببـوع حمطببي يمفرسمببوا 21/01/0201واًمتببوريخ ( 222) ي اًمببرىمؿ 

سمتحقيببؾ مجقببع إيراداهتببو ( ش)مـببف اًمتببزام اًمنمببيمي  "راسمببع قمنمبب"وىمببد شمعببؿـ ذم اًمبـببد  ،(ش)

ومتحصالهتو سمجؿقع ومروع مـطؼي يمفرسموا اًمغرسمقي إمم طمسبوب دمؿقعبل ًمبدى ذيمبي اًمراضمحبل 

 .راعمٍمومقي ًمالؾمتثام

: هبب ومقضبققمف21/01/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمبرىمؿ 

، وقمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ "مـع أظمذ اًمدومعي اعمؼدمي ىمببؾ اًمعؼبد، وضمبقا  شمؼبديؿ رهبـ كؼبدي"

: ، واًمذي كص قمغم مو يليت"طمؽؿ رهـ اًمديـ": هب ومقضققمف1/1/0222واًمتوريخ ( 212)

ومفبق مبذهى اعموًمؽقبي وىمبقل قمـبد اًم بوومعقي  -ىمبقزم اًمعؾباما جيق  رهـ اًمديـ ذم أصبح : أوًٓ "

ويؽبقن . ؾمقاا أيمون  ًمؽ اًمديـ قمغم اعمرهتـ أم قمغم همػمه؛ ىمقوؾمًو قمغم رهـ إقمقون -واحلـوسمؾي 

ىمبعف سمؼبض وصمقؼتف، أو اإلؿمفود قمؾقف قمـد رهـف، وذذا يؽمشمى قمغم اًمديـ اعمرهبقن أصمبره، وهبق 

 .اهب"أن يؽقن اعمرهتـ أطمؼ سمف مـ همػمه

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 "طمؽبؿ رهبـ اعمـبوومع واًمغبالت": وسمعد آـمالع قمغم اًمبحٌ اعمعد مـ أموكي اهلقئي سمعـبقان

هب، 1/1/0222و1و1اًمذي ُأقمد سمـوا قمغم شمقضمقف اهلقئي ذم اضمتامقمفو احلودي واًمسبعلم سمتوريخ 

 ."رهـ مو ؾمقحصؾ ًمف مـ اًمغؾي اعمستؼبؾي": أيعًو سمعـقانوقمغم اًمبحٌ اعمعد مـ أموكي اهلقئي 

وسمعد اًمتلمؾ ذم اًمبحقث اعمذيمقرة ومو ورد ومقفو مـ  يمر أىمقال أهؾ اًمعؾبؿ ذم طمؽبؿ رهبـ 

 :اًمغؾي شمبعًو ٕصؾفو، وأن أىمقاهلؿ ومقفو صمالصمي
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 .أهنو ٓ شمدظمؾ ذم اًمرهـ ؾمقاا أيمون سمنمط أم سمدوكف، وهق ىمقل احلـػقي واًم وومعقي :أوهل 

 .أهنو شمؽقن رهـًو معف ؾمقا أيمون سمنمط أم سمدون ذط، وهق ىمقل احلـوسمؾي :ث كقف و

 .أهنو ٓ شمدظمؾ ذم اًمرهـ إٓ إن اؿمؽمـمفو اعمرهتـ، وهق ىمقل اعموًمؽقي :وث لثف 

وسمعد اًمتلمؾ ذم أىمقال أهؾ اًمعؾؿ ذم طمؽؿ رهـ اًمغؾي مـػردة قمـ أصؾفو واًمتل ضموات قمغم 

 :ىمقًملم

 .؛ عمو ذم  ًمؽ مـ اًمغرر، وهق ىمقل احلـػقي واًم وومعقي واحلـوسمؾيأكف ٓ يصح رهـفو :أوهل 

أكف يصح رهـفو، وٓ يمصمر ذم  ًمؽ وضمقد اًمغرر؛ ٕن ًمؾؿرهتـ أن يدومع موًمف سمغػم  :وث كقف 

 .وصمقؼي ومقجق  أظمذه عمو ومقف همرر؛ ٕكف را ذم اجلؿؾي وهق ظمػم مـ ٓ را، وهق ىمقل اعموًمؽقي

 :مو يليت اهلقئة قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت يواعمـوىماًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

جيق  اؿمؽماط رهـ اإليبرادات اًمعؼوريبي ؾمبقاًا أيمبون  ًمبؽ رهـبًو ٕىمسبوط قمؼبور مبقبع  :أول  

ومقؽقن مـ رهـ اًمديـ، أم يمون رهـًو ًمغؾي قمؼور مرهقن أصؾف، ومتؽقن اًمغؾي طمقـئبٍذ شمبعبًو ٕصبؾفو 

وكً أم مستؼبَؾي دون رهـ أصؾفو مو دام إصؾ اعمُِدر اعمرهقن، أم يمون رهـًو ًمؾغؾي ومؼط طمورضة يم

ًمؾغؾي معقـًو؛ وهذا احلؽؿ ضموٍر قمغم مو شمرضمح ًمؾفقئي مـ أىمقال أهبؾ اًمعؾبؿ ذم اعمسبلًمي ذم ضبقا مبو 

أن اًمرهـ طمؼ ًمؾؿبرهتـ، وىمبد رب سمبوًمتقصمقؼ سمبوٕدكك؛ : ُأؿمػم إًمقف ذم مؼدمي اًمؼرار، ووضمف  ًمؽ

 .قد سموًمغرر قمغم أصؾ اًمعؼد اًمذي صمبً سمف احلؼ، واهلل أقمؾؿوٕن اًمغرر ذم رهـ مو ُ يمر ٓ يع

إىمبرار "، وكؿبق ج "قمؼبد سمقبع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ"، و"قمؼد سمقع قمؼور سموًمتؼسقط"إضمو ة  :ث كق   

اًمتبزام "، وكؿبق ج "إىمبرار سمبرهـ إيبرادات شمبلضمػم قمؼبور"، وكؿق ج "مبقع قمؼور أىمسوطسمرهـ 

اًمتببزام اعمسببتلضمر مببـ اًمعؿقببؾ "ج ، وكؿببق "اعم ببؽمي مببـ اًمعؿقببؾ سموًمسببداد ًمنمببيمي اًمراضمحببل

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، وٓ يعبد هبذا اًمؼبرار  "سموًمسداد ًمنميمي اًمراضمحل
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، وٓ ًمعؼبد سمقبع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ اعمجبو  (221)مؾغقًو ًمعؼد سمقع قمؼور سموًمتؼسبقط اعمجبو  سمبوًمؼرار 

 .، ومؾؾجفي اعمعـقي اًمعؿؾ سملي مـفو(210)سموًمؼرار 

 . وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلماهلل وصغم

 

هلل ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـكهلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل         :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 

                                                 
مـ قمؼد سمقبع قمؼبور سموًمتؼسبقط ( 02)مع اًمتحػظ قمغم اعمودة »: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم، و كص حتػظف( 0)

مـ قمؼد سمقع أؾمفؿ سموٕضمؾ طمقٌ أرى قمدم ضمقا  اؿمؽماط طمؾقل را مـ إىمسوط سموًمتبلظمر ( 1)واعمودة 

 .شعقمـ اًمسداد يمام أوضحتف ذم حمرض آضمتام
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 هـ10/7/1425: التاريخ            632القرار              
 

 «د إداز٠ عكازعك»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

اًمبذي شمتبقمم ومقبف اًمنمبيمي  "قمؼبد إدارة قمؼبور"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظبر ذم إضمبو ة 

سمـػسفو أو سمؿـ شمراه إدارة قمؼور يؿؾؽف قمؿقؾفو أو يؿؾؽ مـػعتف، ويؽقن هذا اًمعؼد قمبغم ؾمببقؾ 

 .اإلضمورة

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

قمؼبد "إضمبو ة  اهلقئةة قةررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "إدارة قمؼور

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ10/7/1425: التاريخ            (633)القرار              
 

 ٚمناذج تابع١ ي٘ «عكد إجياز»إجاش٠ : املٛضٛع
 

ة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبال

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

القمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـم21/1/2112و22

شمستخدمف اًمنميمي أو ويمقؾفو قمـبد  "قمؼد إجيور"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

 :إدارة قمؼور يؿؾؽف اًمعؿقؾ أو يؿؾؽ مـػعتف، واًمـظر ذم إضمو ة كام ج شمتعؾؼ سمف هل

 ."حمرض شمسؾقؿ اًمعلم اعممضمرة ًمؾؿستلضمر"كؿق ج  -0

 ."إؿمعور سموًمعؾؿ سمعدم اًمرهمبي ذم دمديد قمؼد اإلجيور"كؿق ج  -2

 ."إؿمعور سمعدم اًمرهمبي ذم دمديد قمؼد اإلجيور"كؿق ج  -2

 ."إؿمعور سموعمقاومؼي قمغم إهنوا قمؼد اإلجيور ىمبؾ اكتفوا مدشمف"كؿق ج  -2

 ."إؿمعور سمعدم اعمقاومؼي قمغم إهنوا قمؼد اإلجيور ىمبؾ اكتفوا مدشمف"كؿق ج  -2

 ."إضمرة مقاومؼي قمغم ختػقض"كؿق ج  -1

 ."إؿمعور سمعدم اعمقاومؼي قمغم ختػقض إضمرة"كؿق ج  -1

 ."إؿمعور سموعمقاومؼي قمغم آكتؼول"كؿق ج  -1

 ."إؿمعور سمعدم اعمقاومؼي قمغم آكتؼول"كؿق ج  -1
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 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

قمؼبد "إضمبو ة  اهلقئةة قةررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

 .واًمـام ج اعمذيمقرة سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "إجيور

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .رعي األطرم عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللال

 



 958 

 

 هـ10/7/1425: التاريخ            (634)القرار              
 

 «عكد إجاز٠ عكاز»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

ق قمؼبد شمسبتخدمف ، وهب"قمؼبد إضمبورة قمؼبور"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنمبيموت؛ ًمؾـظبر ذم إضمبو ة 

 .اًمنميمي ذم إضمورة قمؼور أو ضمزا مـف

قمؼبد "إضمبو ة  قررت اهلقئةةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "إضمورة قمؼور

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

  

هلل 1عقعـاهلل عبـهللاب  ـي املعـكهلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل           عبهللاب  ـي  :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

                                                 
مبـ ( 1)مع اًمتحػظ  قمغم اعمودة اًمعوذة اًمػؼرة »: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف( 0)

اًمعؼد اعمذيمقر طمقٌ أرى قمدم ضمقا  اؿمؽماط طمؾقل را مـ اًمدومعوت سموًمتلظمر قمـ اًمسبداد يمبام أوضبحتف 

 .شذم حمرض آضمتامع
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 هـ10/7/1425: التاريخ                (635)القرار              
 

 «متًٝو يعني َؤجس٠ َعًل ع٢ً ايطداد»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع
 

ًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ احلؿد هلل وطمده، واًمصالة وا

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

حموومظبببي اًمطبببو ػ، ومـبببدو مرسبببة اكؽميمقكتقــتبببول، ىموقمبببي اًم بببػو  م، ذم21/1/2112و22

ًمالضمتامقموت، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد مبـ اعمجؿققمبي 

، "متؾقببؽ ًمعببلم مببمضمرة معؾببؼ قمببغم اًمسببداد"اعمٍمببومقي ًمؾنمببيموت؛ ًمؾـظببر ذم إضمببو ة كؿببق ج 

عؿـ هذا اًمـؿق ج متؾقبؽ اًمعؿقبؾ  ًمبؽ شمستخدمف اًمنميمي مع قمؿقؾ اؾمتلضمر مـفو قمؼورًا، ويت

 .اًمعؼور متؾقؽًو معّؾؼًو قمغم ؾمداد مجقع دومعوت اإلضمورة

اًمؼبرار  و اًمبرىمؿ : وسمعد آـمالع قمغم ىمرارات اهلقئي اعمتعؾؼي سموإلجيور اعمـتفبل سموًمتؿؾقبؽ، ومـفبو

هببب، 21/0/0202واًمتببوريخ ( 012)هببب، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ 02/01/0200واًمتببوريخ ( 12)

ذم ( 020)هببب، وشمعديالشمببف سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ 0/1/0202واًمتببوريخ ( 002) و اًمببرىمؿ  واًمؼببرار

( 202)هبب، واًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 22/02/0202ذم ( 201)هب، واًمؼرار  ي اًمرىمؿ 1/2/0202

( 020)هب، واًمؼرار  و اًمرىمؿ 01/1/0201ذم ( 220)هب، واًمؼرار  ي اًمرىمؿ 21/2/0201ذم 

هب، وهذه اًمؼبرارات 2/2/0202واًمتوريخ ( 022)و اًمرىمؿ هب، واًمؼرار  1/2/0202واًمتوريخ 

 .شمتعؿـ صحي قمؼد اإلضمورة اعمؼرون سمققمد سموًمبقع

-1ذم ( 0/2) 02وسمعببببد آـمببببالع قمببببغم ىمببببرار جمؿببببع اًمػؼببببف اإلؾمببببالمل  ي اًمببببرىمؿ 

سمخصبقص قمؿؾقبوت  -ب":هب سم لن اؾمتػسورات اًمبـؽ اإلؾمالمل ًمؾتـؿقي، وومقبف02/2/0211

 ."د ذبي اعمعدات قمـد اكتفوا أمد اإلضمورة ضمو ز سمعؼد مـػصؾإن اًمققم: راسمعوً :.. اإلجيور
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ذم ( 2/02) 001وسمعبببد آـمببببالع قمبببغم ىمبببرار جمؿبببع اًمػؼبببف اإلؾمبببالمل  ي اًمبببرىمؿ 

هببب، سم ببلن مقضببقع اإلجيببور اعمـتفببل سموًمتؿؾقببؽ وصببؽقش 0/1/0220 -هبب 22/1/0220

ـ أظمبر  موكبًو وضمقد قمؼديـ مـػصؾلم يستؼؾ يمؾ مـفام قم -0: ضوسمط اجلقا ":اًمتلضمػم، وومقف

سمحقببٌ يؽببقن إسمببرام قمؼببد اًمبقببع سمعببد قمؼببد اإلضمببورة، أو وضمببقد وقمببد سموًمتؿؾقببؽ ذم هنويببي مببدة 

أن شمؽبقن اإلضمببورة ومعؾقبي وًمقسببً ؾمببوشمرة  -2. اإلضمبورة، واخلقببور يبقا ي اًمققمببد ذم إطمؽببوم

قمؼبد إضمبورة يؿؽبـ اعمسبتلضمر مبـ  -أ: مـ صبقر اًمعؼبد اجلبو زة: صموًمثوً ": اهب، وومقف أيعوً "ًمؾبقع

كتػوع سمبوًمعلم اعمبمضمرة، مؼوسمبؾ أضمبرة معؾقمبي ذم مبدة معؾقمبي، واىمبؽمن سمبف قمؼبد هببي اًمعبلم آ

ًمؾؿستلضمر معؾؼًو قمغم ؾمداد يمومؾ إضمرة و ًمؽ سمعؼد مستؼؾ، أو وقمد سموهلبي سمعد ؾمبداد يمومبؾ 

 .اهب"(0/2) 02إضمرة، و ًمؽ وومؼ مو ضموا ذم ىمرار اعمجؿع سموًمـسبي ًمؾفببي رىمؿ 

اًمصودر مـ هقئي اعمحوؾمبي  "اإلضمورة واإلضمورة اعمـتفقي سموًمتؿؾقؽ" وسمعد آـمالع قمغم معقور

جيبى ذم اإلضمبورة اعمـتفقبي سموًمتؿؾقبؽ  1/0": واعمراضمعي ًمؾؿمؾمسبوت اعموًمقبي اإلؾمبالمقي، وومقبف

حتديد ـمريؼي متؾقؽ اًمعلم ًمؾؿستلضمر سمقصمقؼي مستؼؾي قمـ قمؼد اإلضمورة، ويؽقن سمنطمدى اًمطرو 

ذم  1/2": اهبب، وومقبف أيعبوً "...قمبغم ذط ؾمبداد إىمسبوطقمؼد هبي معؾؼ ( ج..... ).:أشمقي

طمول اىمؽمان قمؼد اإلضمورة سمعؼد هبي معؾؼ قمبغم ذط ؾمبداد مجقبع إىمسبوط اإلجيوريبي، و ًمبؽ 

سمقصمقؼي مستؼؾي مـػصؾي شمـتؼؾ مؾؽقي اًمعلم ًمؾؿستلضمر إ ا حتؼؼ اًمنمط دون احلوضمي ٕي إضمراا 

وًمق ًمؼسط واطمد ومال شمـتؼؾ ًمف اعمؾؽقبي، ًمعبدم شمعوىمدي آظمر، أمو إ ا ختؾػ اعمستلضمر قمـ اًمسداد 

 .اهب"حتؼؼ اًمنمط

 .وسمعد آـمالع قمغم أىمقال أهؾ اًمعؾؿ وظمالومفؿ ذم اهلبي اعمعّؾؼي

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

ؾمداد مجقع دومعبوت اإلضمبورة،  ًمؾنميمي أن شممضمر اًمعؿقؾ قمقـًو وشُمعؾ ؼ متؾقؽف إيوهو قمغم :أول  

وطمقـئذ شمـتؼؾ مؾؽقي اًمعلم إمم اًمعؿقؾ سمحصقل اعمعّؾؼ قمؾقف، وهذا ضموٍر قمبغم مبو اظمتبوره سمعبض 

اعمحؼؼلم مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم ضمقا  شمعؾقؼ اهلبي قمبغم اًمنمبط؛ عمبو أظمرضمبف اًمبخبوري ومسبؾؿ قمبـ 
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ا وهؽبذا ًمق ىمد ضمواكبو مبول اًمبحبريـ ًمؼبد أقمطقتبؽ هؽبذ" :ل ًمفىمو اًمـبل  أن ضموسمر 

ومؼبدم قمبغم أيب سمؽبر  ،ىمبؾ أن جيئ مول اًمبحريـ بض اًمـبل ومؼُ  ،وىمول سمقديف مجقعوً  "وهؽذا

 ،ومؼؿبً ،ومؾقبلت ،قمبدة أو ديبـ ومـودى مـ يموكً ًمبف قمبغم اًمـببل  وملمر مـوديوً  ،سمعده 

 ،"ًمق ىمبد ضمواكبو مبول اًمبحبريـ أقمطقتبؽ هؽبذا وهؽبذا وهؽبذا" :ىمول إن اًمـبل  :ومؼؾً

 .ظمذ مثؾقفو :ومؼول ،ومن ا هل مخسام ي ،هو ومعددهتودّ قمُ : ؿ ىمول زمصم ،أسمق سمؽر مرة كومحث

عمبو سمعبٌ إمم اًمـجبور  اًمـببل أن  عمو أظمرضمبف اإلمبوم أ بد ذم اعمسبـد قمـب أم ؾمبؾؿي و

 ،ىمد مبوت إٓوٓ أرى اًمـجور  ،إين ىمد أهديً إمم اًمـجور طمؾي وأواىمل مـ مسؽ" :هلوىمول  ،ذديي

 ،ويمبون يمبام ىمبول رؾمبقل اهلل  :ىمبول "ومفل ًمبؽ دت قمكمّ وان رُ  ،هديتل مردودة قمكمّ  إٓوٓ أرى 

 .وملقمطك يمؾ امرأة مـ كسو ف أوىمقي مسؽ وأقمطك أم ؾمؾؿي سمؼقي اعمسؽ واحلؾي ،دت قمؾقف هديتفورُ 

أن يؽقن قمؼد اإلضمورة اًمذي قُمؾ ؼ اًمتؿؾقؽ قمؾقف قمؼد إضمورة طمؼقؼقًو شُمطببؼ ومقبف مجقبع  :ث كق   

 .واعمستلضمر وشمؽمشمى قمؾقف مجقع آصموره مدة اإلضمورة مؼتعقوت اإلضمورة ذم طمؼ اعممضمر

سموًمصقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار  "متؾقؽ ًمعلم ممضمرة معؾؼ قمغم اًمسداد"إضمو ة كؿق ج  :ث لث   

 .اعمقىمعي مـ اهلقئي

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

هلل ( )عبـهللاب  ـي  ـمل    عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـكهلل  عـهلل اببـار، هلل      :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

                                                 
مع اًمتحػظ، وملرى قمدم إومراد هذه اًمقصمقؼي قمـ »: ص حتػظفحتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم اًمؼرار، و ك (0)

اًمعؼد اعمتعؾؼي سمف، يمام أن هذا اًمتعومؾ إ ا اىمبؽمن سمعؼبد اإلضمبورة سموًمصبػي اعمبذيمقرة يؽبقن ذم طمؼقؼتبف سمقعبًو 

 .شسملىمسوط ممضمؾي واًمعلم مرهقكي ووضمفي كظري مبسقـمي ذم حمرض آضمتامع وذم ورىمي مرومؼي سمف
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 هـ10/7/1425: التاريخ            (636)القرار              
 

 "اتؿاق١ٝ صٓدٚم ايساجخٞ ايعكازٟ األٍٚ"إجاش٠ : املٛضٛع

  692ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

 كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمغم 21/1/2112و22

صبـدوو اًمراضمحبل "جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقبي اخلوصبي؛ ًمؾـظبر ذم إضمبو ة اشمػوىمقبي 

، وهببق صببـدوو اؾمببتثامري مغؾببؼ، يتؿثببؾ ك ببوـمف ذم ذاا أرض أو أراٍض "اًمعؼببوري إول

 .أضمػمًا ًمؾؿستثؿريـ ومقفوختطقطفو وشمطقيرهو، صمؿ سمقعفو، وشمدير اًمنميمي اًمصـدوو سمصػتفو 

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار  "صبـدوو اًمراضمحبل اًمعؼبوري إول"إضمو ة اشمػوىمقبي  :أول  

 .اعمقىمعي مـ اهلقئي

ضمقدات اؾمتثامريي ومزاوًمتبف ٓ جيق  سمقع وذاا وطمدات اًمصـدوو إٓ سمعد متؾؽف عمق :ث كق   

 .اًمـ وط ومقفو

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ10/7/1425: اريخالت            (637)القرار               
 

 «ٚثٝك١ ْكٌ ًَه١ٝ ٚحدات يف صٓدٚم اضتجُاز»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

سبوسمع واًمثامكبلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًم

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

وصمقؼي كؼبؾ مؾؽقبي وطمبدات ذم "جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

، شمقصمؼ ذو اًمنميمي سمصػتفو مديرًا ًمؾصـدوو كؼؾ مؾؽقي شمؾبؽ اًمقطمبدات مبـ "رصـدوو اؾمتثام

 .مستثؿر إمم مستثؿر، وشملظمذ اًمنميمي رؾماًم مؼوسمؾ  ًمؽ

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 وصمقؼبي"إضمو ة  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "كؼؾ مؾؽقي وطمدات ذم صـدوو اؾمتثامر

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ10/7/1425: التاريخ             (638)القرار              
 

 حهِ إْشا٤ ايشسن١ َد١ْٜٝٛ جدٜد٠ : املٛضٛع

 ع٢ً عٌُٝ َدٜٔ هلا َٔ أجٌ ضداد دٜٔ هلا ضابل
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، ومن

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

ر ذم طمؽؿ إك وا اًمنميمي مديقكقي ضمديدة قمغم قمؿقؾ مديـ هلو اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظ

سمطريؼبي ضبع وشمعجبؾ ( اعمديقكقبي اًمسبوسمؼي)سمديـ ممضمؾ سمنمط أن يسدد اًمعؿقؾ ديـبف اعممضمبؾ 

 :، وىمد شمعؿـ  ًمؽ ـمؾى اًمـظر ذم صقرشملم هلذا اًمتعومؾ(اًمسداد اعمبؽر)

 -هبببب 02/1/0222ضمبببوا سمقوهنبببو ذم ظمطبببوب اجلفبببي اعمعـقبببي سمتبببوريخ : اًمصبببقرة إومم

كػقبديمؿ أكـبو ذم اعمجؿققمبي اعمٍمبومقي ًمألومبراد كتؾؼبك ـمؾببوت ": م سموًمـص أيت20/1/2112

 -اًمذيـ يرشمبطقن معـو سمعؼقد ؾموسمؼي شمرشمبى ذم  ممفبؿ مبديقكقوت مؼسبطي  -يمثػمة مـ اًمعؿالا 

كتؾؼك مبـفؿ ـمؾببوت سمتؿقيبؾ ضمديبد إضبوذم عمبو ؾمببؼ أن شمبؿ اًمتعومبؾ سمبف معفبؿ، وٕن ؾمقوؾمبي 

سؿح سمنقمطوا مديقكقوت ضمديدة ًمؾعؿالا إٓ سمعد شمسديد مو قمؾبقفؿ مبـ مبديقكقوت اًمنميمي ٓ شم

٪ 21ىمديؿي، و ًمؽ مراقموة ًمـسببي اًمؼسط اعمستؼطع مـ اًمعؿقبؾ مبع راشمببف سمحقبٌ ٓ يتجبوو  
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؛ ًمذًمؽ ومنكـو كقد أن كجري اًمتعومؾ أيت مع قمؿال ـو اعمـتظؿلم ذم اًمسداد واعمؼبقًملم ا تامكقًو مـف

اعمحتسببى  -ك ببوا اعمديقكقببي اجلديببدة ًمببف سمببوعمبؾغ اعمتبؼببل مببـ اعمديقكقببي اًمؼديؿببي كؼببقم سمن: ًمببديـو

معبوومًو إًمقبف اعمبؾبغ اًمبذي ـمؾببف اًمعؿقبؾ ورسمحبف قمبغم أن يبتؿ يم بػ  -سملؾمؾقب اًمسداد اعمبؽر 

اًمبذي طمصبؾ  -طمسوسمف اجلوري سموعمبؾغ اعمستحؼ ؾمدادًا ًمؾؿديقكقي اًمؼديؿي، وقمـد إضوومي اعمبؾبغ 

حلسبوسمف ومبنن اًمـظبوم شمؾؼو قبًو  -سمقعف طموًٓ مو سموقمتف اًمنميمُي قمؾقف مبمضماًل  قمؾقف اًمعؿقؾ مـ ظمالل

ويبببؼك ذم طمسبوسمف اعمبؾبغ اًمبذي  -اًمذي يؼوسمؾ اعمديقكقبي اًمؼديؿبي  -خيصؿ اعمبؾغ اعمستحؼ قمؾقف 

ـمؾبف مع ك قا اعمديقكقي اجلديدة اعمؼسطي قمغم آضمول أيعًو، ومفؾ يؿؽــو اًمعؿبؾ ذبذا إؾمبؾقب 

جيببق  ًمـببو اًمببدظمقل معفببؿ ذم قمؿؾقببوت اًمبقببع أضمببؾ سمنمببط أن يسببددوا  مببع اًمعؿببالال وهببؾ

 .اكتفك كؼاًل مـ ظمطوب اجلفي اعمعـقي "اعمديقكقي اًمؼديؿي طموًٓل

ديقكقبي أن يتؿ مـح اًمعؿقبؾ م... ": واًمصقرة اًمثوكقي يمام وردت ذم اخلطوب اعم ور إًمقف هل

ي مببع بي اًمسوسمؼببباعمديقكقببأىمسببوط اًمسببداد سمعببد اكتفببوا  ذميببتؿ اًمبببدا  أنقمببغم إضببوومقي ضمديببدة أو 

اًمتل شمسبؼ اًمببدا ذم ؾمبداد أىمسبوط اعمديقكقبي اجلديبدة وهبل ومبؽمة ؾمبداد أرسموح اًمػؽمة  اطمتسوب

اعمبؾغ اعمتبؼل مـ اعمديقكقبي اًمسبوسمؼي، وؾمقخػم اًمعؿقؾ طملم اًمتعوىمد معف ًمؾؿديقكقي اجلديبدة سمبلم 

ديقكقبي اًمؼو ؿبي واسمتبداا اطمتسبوب ؾمدادهو متلظمرًا مع اطمتسوب اًمػؽمة اعمذيمقرة وسمبلم ؾمبداد اعم

 .اكتفك كؼاًل مـ ظمطوب اجلفي اعمعـقي "مـ شموريخ سف راشمى اًمعؿقؾ طإىمسو

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

: هببب ومقضببققمف2/1/0221واًمتببوريخ ( 221)وسمعببد آـمببالع قمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ 

 ."ؿبقوٓت م وريمي ومراسمحياكؽ وف طمسوسموت اًمعؿالا مؼوسمؾ يم"

 ."ىمؾى اًمديـ قمغم اعمديـ": وسمعد آـمالع قمغم اًمبحٌ اعمعد مـ أموكي اهلقئي سمعـقان
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معومؾي يبقع ومقفو اًمدا ـ ؾمؾعي : وسمعد اًمـظر ومقام  يمره أهؾ اًمعؾؿ مـ مـع ىمؾى اًمديـ، وهق

 .ًمؾؿديـ سمثؿـ ممضمؾ مـ أضمؾ أن ُيسدد مـ صمؿـفو ديـف اًمسوسمؼ

أكبف طمقؾبي إمم اًمرسمبو سمزيبودة اًمبديـ ذم  مبي : ؾي اعمـع مـ ىمؾى اًمديـ، وهبلوسمعد اًمتلمؾ ذم قم

اعمببديـ مؼوسمببؾ اًمزيببودة ذم إضمببؾ، وومببقام يببمدي إًمقببف اًمؼببقل سمجببقا  هببذا اًمتعومببؾ مببـ ؾمببفقًمي 

اؾمتخدامف ذم إقمودة ضمدوًمي اًمديـ قمغم اعمبديـ، اًمتبل مبـ صبقرهو إك بوا مديقكقبي ضمديبدة سمبلم 

سوسمؼ كػسف مبع  يبودة ذم اًمبديـ مؼوسمبؾ إضمبؾ اجلديبد، وإقمبودة اًمدا ـ واعمديـ سمؿبؾغ اًمديـ اًم

 .ضمدوًمي اًمديـ سمزيودة مبؾغف ممـققمي

 :مو يليت اهلقئة قررتواًمتلمؾ  واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

: هبب وكصبف2/1/0221واًمتبوريخ ( 221)اًمتليمقد قمغم مو ورد ذم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ  :أول  

ممضماًل قمغم اًمعؿقؾ اعمبديـ هلبو سمبديـ آظمبر إ ا يمبون مبـ  وي جيق  ًمؾنميمي أن شمبقع ؾمؾعي سمقعًو "

اعمالاة واًمقسور؛ مو مل شم ؽمط اًمنميمي ذـمًو أو شمعع إضمبراا يؾبزم اًمعؿقبؾ سمقبع اًمسبؾعي قمبوضماًل 

 .اهب"ًمقسدد مـ صمؿـفو ديـف إول

وقمغم  ًمؽ ومال جيق  ًمؾنميمي قمـد إك و فو مديقكقي ضمديدة قمغم قمؿقؾفو أن يؽقن سمقـفو وسملم 

أي مقاـملة أو أي ذط أو إضمراا مـ ؿملكف إًمزام اًمعؿقؾ سمتسديد مبو قمؾقبف مبـ ديبـ هلبو  اًمعؿقؾ

ؾموسمؼ سمثؿـ اًمسؾعي مـ اعمديقكقي اجلديبدة ومبـ  ًمبؽ يم بػ طمسبوسمف اجلبوري سمؿبؾبغ اعمديقكقبي 

اًمسوسمؼي ؾمقاا أيمون ديـف إول طموًٓ أم ممضماًل، وؾمقاا أيمون  ًمؽ سمطؾى اعمديـ أم يمون سمطؾبى 

ا أيمون اعمديـ معرسًا أم مقرسًا؛ ٕن  ًمؽ مـ ىمؾى اًمديـ قمغم اعمديـ، وهبق مـ اًمنميمي، وؾمقا

 .طمقؾي فموهرة إمم اًمرسمو

سمـوا قمغم مو ؾمببؼ ومبنن اًمصبقرة إومم حمبؾ اًمسبمال يمبام وردت مبـ اجلفبي اعمعـقبي ذم  :ث كق   

دون اخلطوب اعم ور إًمقف ذم مؼدمي اًمؼرار ٓ دمق  مطؾؼًو، أمو اًمصبقرة اًمثوكقبي ومفبل ضمبو زة مبـ 
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 .اهلل أقمؾؿو .ختقػم ًمؾعؿقؾ سمقـفو وسملم اًمصقرة اعمؿـققمي؛ ٕكف ٓ ختقػم سملم مبوح وحمرم

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم صغمو

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عبهللاب  ـي املعـك   عبهللاب  ي عقعاهلل :املٛقعٕٛ

 .رعي األطرم عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللال

                                                 
احلؿبد هلل، وصبغم اهلل وؾمبؾؿ قمبغم رؾمبقل اهلل  »: مـقع قمغم اًمؼبرار، و كبص حتػظبف حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ (0)

 :حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وسمعد

طمؽؿ إك وا ": هب ومقضققمف01/1/0222واًمتوريخ ( 121)ومنين أحتػظ قمغم مو ورد ذم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 :ن  ًمؽ ومقام يليت، وسمقو"اًمنميمي مديقكقي ضمديدة قمغم قمؿقؾ مديـ هلو مـ أضمؾ ؾمداد ديـ هلو ؾموسمؼ

ومبال يظفبر زم ( ضبع وشمعجبؾ)إ ا رهمى اعمديـ إضمراا مدايـي ضمديدة يسدد مـفو اعمديقكقي إومم قمغم ؾمببقؾ 

موكع ذقمل ذم ضمقا هو إ ا يمون اعمديـ مقرسًا؛ ٕكف مػروض ذم اعمديقكقي إومم أهنو مل حيبؾ أضمبؾ ؾمبدادهو 

مـ اؾمتخدامف اعمديقكقي اجلديدة ؾمبداد اعمديقكقبي  وإكام رهمى اعمديـ أظمذ مديقكقي ضمديدة واؾمتعد أن يؽقن

إومم سموًمدظمقل مع اًمدا ـ ذم مسلًمي ضع وشمعجؾ، ومن ا مل يؽـ هذا منموـمًو ذم قمؼد اعمديقكقي إومم ويمون 

مـ اًمبدا ـ ىمببقل ًمرهمببي اعمبديـ ذم دظمقًمبف معبف ذم مديقكقبي ضمديبدة يسبدد مـفبو اعمديقكقبي إومم سمتعجقبؾ 

 ًمف قمـ سمعض طمؼف ذم اعمديقكقي إومم ًمؼوا اًمتعجقؾ، وهل أرومؼ سموعمديـ مـ أظمبذه ؾمدادهو واؾمتعداده سمتـو

 :مديقكقي ضمديدة جيري سمدا ؾمداده إيوهو سمعد اكتفوا ؾمداده اعمديقكقي إومم عمو يكم

اًم ورع يت قف إمم سمرااة  مي اعمسؾؿ مـ احلؼقو، أو اًمتؼؾقؾ مـ حتؿؾفو احلؼقو، وسموعمؼوركي سملم اًمصقرشملم  -0

 .ح أن إومم متػؼي مع شم قف اًم ورع احلؽقؿ إمم سمرااة  مي اعمسؾؿ أو اًمتؼؾقؾ مـ حتؿؾفويتع

إن اًمصقرة إومم ومقفو شمـو ل قمـ سمعض احلؼ ًمصوًمح اعمديـ، وذم هذا مصبؾحي ًمؾؿبديـ شمتػبؼ مبع إظمبذ  -2

 . سملؾمبوب اًمرومؼ سموعمديـلم

ومم أىمؾ مـ اعمديقكقي ذم اًمص -2 ـ أو اًمتؼؾقبؾ مـبف مصبؾحي إن اعمديقكقي ذم اًمصقرة ٕا ـ اًمبدي قرة اًمثوكقي، وسمبرااة اًمذمبي مب

ـ قمغم اعمديـ  .ًمؾعبد يميدهو اًم ورع، سمؾ حيبذهو وُيَرهم ى ومقفو سمخالف اًمصقرة اًمثوكقي ومفل ُمَعوقِمػٌي ًمؾدي

اكتفبوا اعمديقكقي اًمثوكقي ٓ يؿؽـ إمتومفو إٓ سمزيودة اًمرسمح قمغم اعمديـ قمغم اقمتبور أن ؾمداد أىمسبوـمفو يببدأ مبـ  -2

 .أىمسوط إومم

 .وشمليمقدًا عمو  يمر وملرى إضمو ة اًمصقرشملم وشمػعقؾ إومم قمغم اًمثوكقي؛ عمو  يمرت ذم شمقضمقف اعمػوضؾي

   .شواهلل اعمستعون وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف
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 هـ10/7/1425: التاريخ             639القرار               
 

 حهِ شسا٤ ٚحدات ايصٓادٜل االضتجُاز١ٜ باألجٌ : املٛضٛع

 ثِ بٝعٗا ع٢ً ايصٓدٚم ْؿط٘ أٚ غريٙ
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسبالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببعفؿ 

 :ًمديـ، أمو سمعدسمنطمسون إمم يقم ا

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمثامكبلم، 

 -هببببب 01/1/0222و1اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 21/1/2112و22

ومقي ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم طمؽببؿ سمقببع وطمببدات اًمصببـوديؼ آؾمببتثامريي سموٕضمببؾ، اعمجؿققمبي اعمٍمبب

شم ؽمي اًمنميمي وطمدات مـ اًمصـوديؼ آؾمتثامريي سمثؿـ طمبول، صمبؿ : و ًمؽ وومؼ اًمصقغي أشمقي

شمبقعفو قمغم اًمعؿالا سمبثؿـ آضمبؾ، ومبـ صمبؿ ُيبؽمش اخلقبور ًمؾعؿبالا ٓؾمبؽمداد مبوًمغفبو كؼبدًا مبـ 

 .و إمم صـوديؼ أظمرى أو اؾمتثامرهو ذم اًمصـدوو كػسفاًمصـدوو آؾمتثامري أو حتقيؾف

م اًمبذي سمبلم 2/1/2112 -هب 1/2/0222وسمعد اًمـظر ذم ظمطوب اجلفي اعمعـقي سمتوريخ 

مـبف ( 2)أهداف اًمتعومؾ اعمذيمقر، وأـمراومف، وصقغتف، وظمطقاشمف، ومـ  ًمؽ مو ضموا ذم اًمػؼبرة 

ـمؾبى "ؼبقم سمتعبئبي كؿبق ج إ ا رهمى اًمعؿقؾ ذم سمقبع وطمداشمبف مبـ اًمصبـدوو ومنكبف ي": وكصفو

سمسبعر )مـ اًمصـدوو، ويؽقن  ًمؽ آؾمؽمداد سمحسى مو ورد ذم اشمػوىمقي اًمصبـدوو  "اؾمؽمداد

سمؿقضمبى آشمػوىمقبي اًمتبل وىمعفبو  -، قمؾاًم سملن اًمصـدوو (اًمتؼقيؿ اًمالطمؼ ًمتوريخ شمسؾؿ اًمطؾى

ـؼبد مؾزم سمؼبقل اؾمبؽمدادات اًمعؿبالا إٓ ذم طمبول طمصبقًمف قمبغم مقاومؼبي ممؾمسبي اًم -اًمعؿقؾ 
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وشمتببع إدارة اًمصبـدوو ذم شمـػقبذ اؿمبؽمايموت . ٕؾمبوب يموومقي شمقضمى قمدم ىمبقل آؾمبؽمدادات

واؾمؽمدادات اعمستثؿريـ ومقف ؾمقوؾمي اعمؼوصي سمبلم اًمبداظمؾلم ومقبف واخلبورضملم مـبف ذم يبقم شمـػقبذ 

آؿمؽماش وآؾمؽمداد، وذم طمول قمدم وضمقد مستثؿريـ ضُمدد شمغطل مببوًمُغ اؿمبؽمايموهتؿ اعمببوًمَغ 

ي ٓؾمؽمدادات اخلورضملم مـ اًمصـدوو؛ ومبنن إدارة اًمصبـدوو شمـػبذ ـمؾببوت آؾمبؽمداد اًمال م

 .هب.ا"سموخلصؿ مـ ؾمققًمي اًمصـدوو كػسف سمام خيػض رأس موًمف

ذم اضمتامقمفبببو اًمراسمبببع واًمثامكبببلم سمتبببوريخ  -وسمعبببد اًمـظبببر ذم اًمصبببقغي اًمتبببل رأت اهلقئبببي 

ًمعؿقبؾ عمبو متؾؽبف مبـ أن يؽبقن سمقبع ا: هبلواًمـظر ومقفبو  إمؽون -هب 20/2/0222و21و01

 -مو قمدا اًمنميمي  -قمغم ـموًمى اؿمؽماش ضمديد ذم اًمصـدوو  -ًمف  اًمنميميممو سموقمتف  -اًمقطمدات 

 .اًمصـدوو أمقالوًمقس اؾمؽمدادًا مـ 

( 12/ف.ش/0100)وسمعد آـمبالع قمبغم إضموسمبوت اجلفبي اعمعـقبي ذم ظمطوذبو  ي اًمبرىمؿ 

سم لن اًمصقغي اًمتل يؿؽـ  م قمـ شمسوؤٓت اهلقئي00/1/2112 -هب 22/1/0222واًمتوريخ 

آؿمبؽماش ؛ ٕن ـمؾببوت -طموًمقبًو  -اًمـظر ومقفو، ومو أومودت سمف مـ صعقسمي شمطبقؼ شمؾؽ اًمصبقغي 

ذم  -طموًمقبًو  -، وٕن أًمقي اعمتبعبي مـ هذا اعمـتٍ اعمممؾسموًمتعومؾ ٓ شمػل اجلديدة ذم اًمصـدوو 

اًمراهمبى ذم آؿمبؽماش اًمصـوديؼ يصعى قمؾقفو إجيود شمقاومبؼ ذم قمبدد اًمقطمبدات ومبوًمغفبو سمبلم 

 .اجلديد وسملم اًمعؿقؾ اًمذي يبقع وطمداشمف

أن شم بؽمي صبـوديؼ : وسمعد اًمتلمؾ ومقام اىمؽُمح طماًل مـ ىمبؾ اًمنمبيمي ذبذا اًم بلن ومؾخصبف

أظمرى اًمقطمبدات اًمتبل مؾؽفبو اًمعؿبالا، و ًمبؽ قمبـ ـمريبؼ ىمقبوم اًمعؿقبؾ سمطؾبى حتقيبؾ سمبلم 

ؽفبو مبـ صبـدوو اعمعبورسمي سموًمبعبو ع اًمصـوديؼ آؾمتثامريي، ومقبقبع اًمعؿقبؾ وطمداشمبف اًمتبل مؾ

سموًمريول مثاًل سمقطمدات مـ صـدوو اعمعورسمي سموًمبعو ع سموًمدوٓر صمؿ يطؾى اؾمؽمداد ىمقؿبي شمؾبؽ 

 .اًمقطمدات
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: هبب ومقضبققمف02/2/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة كؿق ج ـمؾى حتقيؾ سملم صـوديؼ اًمراضمحل آؾمتثامريي"

ر ذم آًمقي آؾمؽمداد وآؿمؽماش واًمتحقيؾ ذم اًمصـوديؼ آؾمتثامريي اعمعؿبقل ذبو وسمعد اًمـظ

ًمدى اًمنميمي، واًمتل شمبلم مـفو أن آًمقي اًمتحقيؾ اعمعؿقل ذو ًمدى اًمنميمي شمػقد سملن اًمتحقيؾ هق 

أوًٓ اؾمؽمداد مـ اًمصـدوو اًمذي يريد اًمعؿقؾ اخلبروج مـبف، صمبؿ اؿمبؽماش ذم اًمصبـدوو اًمبذي 

 .دظمقل ومقفيرهمى اًمعؿقؾ اًم

وسمعد آـمالع قمغم ـمريؼي شمؼقيؿ وطمدات اًمصـوديؼ، وقمغم كسبي اًمتغػمات اًمتل حتدث قمغم 

 .أؾمعور وطمدات صـدوو اعمعورسمي ذم اًمبعو ع سموًمريول

: هبب ومقضبققمف20/2/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

ضمبزا هموًمبى ومقفبو؛ ٓؾمبتخدامف ذم إضمو ة كؿق ج إومودة سمعدم متؾؽ اًمعؿقبؾ ًمنمبيمي اعمبقرد أو "

 ."اعمراسمحي أو اعم وريمي

 :مو يليت اهلقئة قررت واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

مـ سمقع وطمدات اًمصـوديؼ آؾمتثامريي سموٕضمؾ ؾمقاا  -مـ طمقٌ إصؾ  -ٓ موكع  :أول  

 :سمطريؼ سمقع اعمسوومي أو سمطريؼ سمقع اعمراسمحي ًمؾقاقمد سموًمنماا وومؼ اًمعقاسمط أشمقي

 .أن شمؽقن اًمقطمدات ممؾقيمي ًمؾنميمي ىمبؾ سمقعفو ًمؾعؿقؾ .0

أٓ متثؾ اًمقطمدات حمؾ اًمبقع أضمؾ مقضمقدات ٓ جيق  ومقفو اًمتلضمقؾ، أو يؽقن  ًمؽ  .2

 .هق اعمؼصقد ذم ك وـمفو؛ يملن متثؾ  هبًو أو ومعي أو قمؿالت أو ديقكوً 

ي؛ أٓ يؽقن اعم ؽمي سموٕضمؾ مـ ذيمي اًمراضمحل هق اًمذي سموع اًمقطمدات قمغم اًمنميم .2

 .ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي
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ٓ جيق  ًمؾنميمي أن شمبقع مو مؾؽتف مبـ وطمبدات اًمصبـوديؼ آؾمبتثامريي قمبغم اًمعؿقبؾ  :ث كق   

سمثؿـ ممضمؾ صمؿ يبقعفو اًمعؿقؾ قمغم اًمصـدوو سمثؿـ طمول أىمؾ مـف؛ ؾمبقاا أيمبون  ًمبؽ اؾمبؽمدادًا 

ؾقبي قمبغم هبذا اًمـحبق مـ اًمصـدوو كػسف أم حتقياًل إمم صبـوديؼ أظمبرى؛ ٕن شمـظبقؿ هبذه اًمعؿ

ًمبق : جيعؾفو مـ صقر اًمعقـي متعددة إـمراف، واًمعقـي مـ  را بع اًمرسمبو اعمؿـققمبي، ومثبؾ  ًمبؽ

يمون اًمعؿقؾ هق اًمذي سموع اًمقطمدات قمغم اًمنميمي سموٕضمؾ صمؿ هبل شمسبؽمد ىمقؿبي اًمقطمبدات مبـ 

 .اًمصـدوو

ؾفو صمبؿ يبقعفبو جيق  ًمؾنميمي أن شمبقع وطمدات اًمصـوديؼ آؾمتثامريي سموٕضمؾ قمغم قمؿق :ث لث   

قمؿقؾفو طموًٓ قمغم مـ يرهمى ذم ذا فو مـف سمنمط أٓ يؽقن هذا اعم ؽمي هق اًمصبـدوو كػسبف 

وأٓ يؽقن اعم ؽمي هبق ذيمبي اًمراضمحبل كػسبفو أو مبو متؾبؽ ومقبف ( آؾمؽمداد مـ اًمصـدوو)

 .؛ ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ اًمعقـي٪21اًمنميمي أيمثر مـ 

 .وصحبف أمجعلم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ13/7/1425: التاريخ           640القرار              
 

 «عكد إجاز٠ َع َطٛز عكازٟ»إجاش٠ : املٛضٛع

  680ساز ذٟ ايسقِ ًَػ٢ بايك 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثومـ واًمثامكبلم، اًمسبـي 

م،  21/1/2112و 21 -هب 02/1/0222و02ً وإطمد اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، يقمل اًمسب

سمعببد اـمالقمفببو قمببغم مببذيمرة اًمعببرض اعمعببدة مببـ أموكتفببو سم ببلن مببو ورد مببـ جمؿققمببي آؾمببتثامر 

، يؽبقن ومقبف اعمطبقر "قمؼد إضمورة مع مطقر قمؼبوري"واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

، (ر صـدوو اًمراضمحل اًمعؼوري إولمدي)اًمعؼوري أضمػمًا ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر 

 .ًمقؼقم سمبعض أقمامل مدير اًمصـدوو سملضمرة يتحؿؾفو اعمدير

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

: هبب ومقضبققمف01/1/0222واًمتبوريخ ( 121)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة اشمػوىمقي صـدوو اًمراضمحل اًمعؼوري إول"

قمؼبد "إضمبو ة  قررت اهلقئةةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "إضمورة مع مطقر قمؼوري

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل   :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ13/7/1425: التاريخ             (641)القرار              
 

 َع شسن١ اضتجُاز١ٜ «َرنس٠ تؿاِٖ»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :بعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعدشم

ومنن اهلقئي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثبومـ واًمثامكبلم، 

 21 -هبببب 02/1/0222و02اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل اًمسببببً وإطمبببد 

د مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ور21/1/2112و

، شمرهمى اًمنميمي "مذيمرة شمػوهؿ"جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

ذم شمقىمقعفببو مببع ذيمببي اؾمببتثامريي؛ متفقببدًا إلسمببرام اشمػوىمقببي ًمؾتعببوون سمببلم اًمنمببيمتلم ذم اًمتببداول 

 .اإلًمؽؽموين ًمألؾمفؿ، وشمبودل اعمعؾقموت قمـ اًمسقو اعموًمقي ذم سمؾدهيام

مذيمرة "إضمو ة  قررت اهلقئةظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، وسمعد اًمدراؾمي واًمـ

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "شمػوهؿ

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم  عهلل  ي ععهلل
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 هـ9/8/1425: التاريخ             (642)القرار              
 

 «عكد بٝع أضِٗ ع٢ً ايشسن١ باألجٌ»إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :مو سمعدشمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أ

ومنن اهلقئي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو احلبودي واًمتسبعلم، 

 -هببب 1/1/0222و1و1اًمسببـي اًمثوكقببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد 22/1/2112و22و20

يبقبع  "قمؼبد سمقبع أؾمبفؿ قمبغم اًمنمبيمي سموٕضمبؾ"اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم إضمبو ة  مـ اعمجؿققمي

 :اًمعؿقؾ ومقف أؾمفاًم ممؾقيمي ًمف قمغم اًمنميمي سمثؿـ آضمؾ يتػؼون قمؾقف، ويتؿ  ًمؽ قمؼم اخلطقات أشمقي

د أضمبؾ اًمبقبع ومبؾغبف،  .0 يبدي اًمعؿقؾ رهمبتف ذم سمقع أؾمفؿ قمغم اًمنمبيمي سموٕضمبؾ، وحُيبد 

 .همػم مؾزم سمنما فو مـف إ ا مؾؽفو إن مل شمؽـ ممؾقيمي ًمف طملم اًمققمد وشمعده اًمنميمي وقمداً 

اعمجبو   "أمر ذاا"ي ؽمي اًمعؿقبؾ إؾمفؿ مـ اًمسقو إن مل شمؽـ ممؾقيمي ًمف سمؿقضمى  .2

 .هب، وشمدظمؾ إؾمفؿ ذم حمػظتف21/1/0222واًمتوريخ ( 211)سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

قمؼبد سمقبع "يمي ومنكبف يقىمبع ذم طمول اؾمتؿرار رهمبي اًمعؿقؾ سمقع هبذه إؾمبفؿ قمبغم اًمنمب .2

سمبثؿـ ممضمبؾ يتػؼبون قمؾقبف حُيسبى قمبغم أؾمبوس ؾمبعر اًمسبفؿ ذم  "أؾمفؿ قمغم اًمنميمي سموٕضمبؾ

اًمسقو سمدون أي قمؿقٓت معوومًو إًمقف رسمح اًمبقع أضمؾ، وشُمـؼؾ إؾمفؿ طمقـئٍذ مـ حمػظتف إمم 

ًمألؾمبفؿ حمػظي اًمنميمي، وشمعػل اًمنميمي قمؿقؾفو مـ قمؿقًمي اًمقؾموـمي اعمستحؼي هلو طمبلم ذا بف 

 .مـ اًمسقو قمـ ـمريؼفو
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إ ا طمبؾ إضمبؾ شمببدومع اًمنمبيمي ًمؾعؿقببؾ مجقبع اًمبثؿـ اًمببذي اؿمبؽمت سمببف إؾمبفؿ مببـ  .2

 .اًمعؿقؾ

هبببب، 21/00/0222واًمتبببوريخ ( 222)وسمعبببد آـمبببالع قمبببغم ىمبببرار اهلقئبببي  ي اًمبببرىمؿ 

 .إضمو ة كام ج اًمنماا سموًمقيموًمي قمـ اًمعؿقؾ صمؿ اًمنماا مـف سموٕضمؾ: ومقضققمف

 :مو يليتقررت اهلقئة ر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت وسمعد اًمدراؾمي واًمـظ

سموًمصبقغي اعمرومؼبي سمبوًمؼرار اعمقىمعبي مبـ  "قمؼد سمقع أؾمفؿ قمغم اًمنميمي سموٕضمبؾ"إضمو ة  :أول  

 .اهلقئي، وسموًمصػي اعمبقـي ذم مؼدمي هذا اًمؼرار

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم شمعومؾفو اعمذيمقر سمؤيت :ث كق   

 .رصقدًا ذم احلسوب اجلوري ًمؾعؿقؾ أٓ شم ؽمط اًمنميمي .0

 .أن شمؽقن إؾمفؿ ممؾقيمي ًمؾعؿقؾ قمـد سمقعف هلو قمغم اًمنميمي .2

قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمتعومؾ سموًمعقاسمط اًمصبودرة مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر  .2

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

مـ  أٓ شم ؽمي اًمنميمي إؾمفؿ مـ اًمعؿقؾ إ ا يموكً هل اًمتل سموقمتفو قمؾقف؛ ٕن  ًمؽ .2

 .سمقع اًمعقـي

 .أٓ شمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي قمغم اًمرسمو .2

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ1/9/1425: التاريخ              (643)القرار               
 

 ( ّ)إجاش٠ االنتتاب يف شسن١ : املٛضٛع

 ٚتداٍٚ أضُٗٗا بعد ايتدصٝص، 

 «أضِٗ يفبٝع ذتص١ ايشسن١  عكد»ٚ «عكد َشازن١ يف أضِٗ»ٚإجاش٠ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسبالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببعفؿ 

 :ًمديـ، أمو سمعدسمنطمسون إمم يقم ا

ومنن اهلقئي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثبوين واًمتسبعلم، 

 -هبببب 0/1/0222و  21/1اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واجلؿعبببي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مو ورد مـ 02/01/2112و02

صمبؿ سمقبع ( م)عمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم صقغي م وريمي مع اًمعؿالا ذم ايمتتوب ذيمي اعمجؿققمي ا

قمؼبد م بوريمي ذم "اًمنميمي كصقبفو مـ إؾمفؿ سمعد اًمتخصقص قمؾبقفؿ، ويؽبقن  ًمبؽ سمتقىمقبع 

اًمذي يـص قمغم أن يدومع يمبؾ مبـ اًمعؿقبؾ واًمنمبيمي طمصبتف مبـ رأس مبول اعم بوريمي،  "أؾمفؿ

ص هلذا اًمغرض، ويتقمم اًمعؿقؾ شمعبئبي ـمؾبى آيمتتبوب ويقدع مبؾغ اعم وريمي ذم طمسوب خُيص

وإهنوا اإلضمرااات اعمتعؾؼي سمبذًمؽ، وشمبل ن ًمبف اًمنمبيمي سمتسبجقؾ مبو خيصبفو مبـ أؾمبفؿ سموؾمبؿف 

مببـ اعمببوًمغ اًمػو عببي سمعببد  "اًمعؿقبؾ"وسمنيبداقمفو ذم حمػظتببف، وحتجبز اًمنمببيمي كصبقى ذيؽفببو 

طببف، وقمـببدمو يببتؿ ختصببقص اًمتخصببقص إ ا شمببؿ ردهببو ضببامكًو ذم طمببول شمعببدي ذيؽفببو أو شمػري

مراسمحبي سمبرأس مبول  "اًمنمبيؽ"إؾمفؿ ومنن اًمنميمي شمبقع طمصبتفو مبـ إؾمبفؿ قمبغم قمؿقؾفبو 
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قمؼبد سمقبع حلصبي "طمصتفو سمعد اًمتخصبقص ورسمبح ُمؼبّدر سمـسببي مئقيبي مـبف، و ًمبؽ سمؿقضمبى 

 ."اًمنميمي ذم أؾمفؿ

د صمببؿ سمقببع أؾمببفؿفو سمعبب ،(م)وٕن شمـػقببذ اًمصببقغي اًمسببوسمؼي يتعببؿـ آيمتتببوب ذم ذيمببي 

 :اًمتخصقص مبوذة، ومؼد شمطؾى  ًمؽ اًمـظر ذم اعمسو ؾ أشمقي

 .(م)طمؽؿ آيمتتوب ذم ذيمي  -0

 .طمؽؿ سمقع أؾمفؿفو سمعد اًمتخصقص -2

صقغي اعم وريمي مع اًمعؿالا وسمقع كصقى ذيمبي اًمراضمحبل قمؾبقفؿ حمبؾ اًمسبمال مبـ  -2

 .اجلفي اعمعـقي

اًمتػصبقؾقي  "كنمبة اإلصبدار"وقمبغم  "(م)كنمة ايمتتوب قمبوم ًمنمبيمي "وسمعد آـمالع قمغم 

هل ذيمي مسو ي ؾمبعقديي حتبً اًمتلؾمبقس، رأس ( م)ًمؾنميمي اعمذيمقرة، اًمتل سمقـً أن ذيمي 

موهلو مخسي مؾقورات ريول ؾمعقدي، يؽقن ك وـمفو ذم شمؼديؿ ظمدموت اشمصبوٓت اجلبقال، وىمبد 

متً اعمقاومؼي قمغم مـحفو شمرظمقص اًمعؿؾ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقبي اًمسبعقديي سمؿؼوسمبؾ مبوزم ىمبدره اصمـبو 

أًمػ مؾققن ومئتون وقمنمة ماليلم ريبول يبدومع ًمؾخزيـبي اًمعومبي ًمؾدوًمبي مؼبدمًو ًمرظمصبي  قمنم

اجلقال، ومؼوسمؾ موزم ىمدره ؾمببع مئبي ومخسبقن مؾققكبًو وؾمببع مئبي ومخسبقن أًمبػ ريبول يبدومع 

 (.ضمل 2)ًمؾخزيـي اًمعومي ًمؾدوًمي مؼدمًو ًمرظمصي اهلوشمػ اجلقال مـ اجلقؾ اًمثوًمٌ سمتؼـقي 

 :مو يليت قررت اهلقئةعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر وا

ٕن ك وـمفو ذم أصؾف مبوح، ومل يتببلم ًمؾفقئبي إمم طمبلم  ؛(م)جيق  آيمتتوب ذم ذيمي  :أول  

 .صدور هذا اًمؼرار مو يؿـع مـ آيمتتوب ومقفو

و سمعبد اًمتخصبقص؛ كظبرًا إمم أن مبـ ضبؿـ مقضمقداهتب( م)جيق  شمداول أؾمفؿ ذيمي  :ث كق   

 .اًمرظمصي اعم ؽماة مـ اًمدوًمي ذم طمؼ اؾمتخدام إصمػم، وهل شمستغرو رأس اعمول و يودة
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أن شمعؼببد  -سمعببد احلصببقل قمببغم مقاومؼببي اجلفببي اًمرؾمببؿقي اعمختصببي  -جيببق  ًمؾنمببيمي  :ث لثةة   

سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ  "قمؼد م وريمي ذم أؾمفؿ"م وريمي مع قمؿال فو وومؼ 

 . اهلقئي

شمبقع اًمنميمي طمصتفو قمغم ذيؽفو اًمعؿقؾ مراسمحي سمرأس مول طمصبتفو سمعبد  ق  أنجي :رابع   

سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا  "قمؼد سمقبع حلصبي اًمنمبيمي ذم أؾمبفؿ"اًمتخصقص وكسبي مئقيي مـف وومؼ 

 . اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

حمؾ اًمسمال، وٓ شمطبؼ هبذه اًمصبقغي ذم همػمهبو إٓ ( م)هذا احلؽؿ ظموص سمنميمي  :خ مس   

 .ًمرضمقع ًمؾفقئي اًمنمقمقي ًمؾـظر ذم يمؾ ذيمي سمخصقصفوسمعد ا

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

ــار،      :املٛقعوووٕٛ ــهلل اببـ ــكهلل  عـ ــي املعـ ــهللاب  ـ ــاهلل عبـ ــي عقعـ ــهللاب  ـ ــي  ( )عبـ ــهللاب  ـ هلل عبـ

 .( )هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم( )هلل  عهلل  ي ععهلل( ) مل 

                                                 
 .شوراسمعوً ًاًمػؼرات صموكقًو وصموًمثو  متقىمػ ذم» :حتػظ اًم قخ أ د اعمبوريمل قمغم اًمؼرار، وكص حتػظف (0)

 يمقكبف ذقمبو قمؼد اعم وريمي ٓ شمقىمبػ ذم»: وكص حتػظف، يمام حتػظ اًم قخ أ د اعمبوريمل قمغم قمؼد اعم وريمي 

تقىمػ قمـدي ذم قمؼد اعم وريمي اًمذي جيري سملم اًمنميمي وسملم قمؿال فو ذم آيمتتوب ذم مـ طمقٌ هق، وإكام اًم

 .ش-واهلل أقمؾؿ  –ٓطمتامل اؾمتعامهلو ذم قمؼقد صقريي ( م)ذيمي 

 .شتقىمػ ذم اًمػؼرشملم صموكقًو وراسمعوً م»: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم اًمؼرار، وكص حتػظف (2)

 .شتقىمػ ذم اًمػؼرشملم صموكقًو وراسمعوً م»: حتػظ اًم قخ أ د سمـ  قد قمغم اًمؼرار، وكص حتػظف (2)

ؼد سمقع حلصي اًمنمبيمي ذم يمام حتػظ يمؾ مـ اًم قخ قمبد اهلل سمـ ظمـلم، وأ د اعمبوريمل، وأ د سمـ  قد قمغم قم (2)

 .شىمبؾ سمدا ك وـمفو( م)ؾ سمف ذم ذيمي متقىمػ ذم اًمعؿ»: وكص حتػظفؿ، أؾمفؿ 
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 هـ1/9/1425: التاريخ               (644)قرار ال             
 

 ("1)اتؿاق١ٝ صٓدٚم ايساجخٞ ايعكازٟ يًدخٌ "إجاش٠ : املٛضٛع

 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسبالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثبوين واًمتسبعلم، ومنن اهلقئي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمال

 -هبببب 0/1/0222و  21/1اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واجلؿعبببي 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مو ورد مـ 02/01/2112و02

ضمحبل اًمعؼبوري اشمػوىمقي صبـدوو اًمرا"جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم 

، وهق صـدوو اؾمتثامري مغؾؼ، يؽقن ك وـمف ذم شملضمػم أو سمقع مو يتؿ متؾؽبف مبـ "(0)ًمؾدظمؾ 

قمؼورات ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ؾمقاا أيموكً شمؾبؽ اًمعؼبورات ؾمبؽـقي أم دموريبي، وؾمبقاا 

أيموكببً مببمضمرة يمؾقببًو أو ضمز قببًو أم همببػم مببمضمرة، وشمببدير اًمنمببيمي اًمصببـدوو سمصببػتفو أضمببػمًا 

 .ثؿريـ ومقفًمؾؿست

 :مو يليت اهلقئة قررتي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، واعمـوىم اًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذببذا  "(0)صببـدوو اًمراضمحبل اًمعؼبوري ًمؾببدظمؾ "إضمبو ة اشمػوىمقبي  :أول  

 .اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

و ذم متؾبؽ ٓ جيق  سمقع وطمبدات اًمصبـدوو وذاؤهبو إٓ سمعبد سمبدا ك بوط اًمصبـدو :ث كق   

 .اعمقضمقدات اًمعؼوريي آؾمتثامريي
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ذم طمول شمـػقذ اًمصـدوو عمعومالت سمقع آضمؾ ذم مقضمقداشمف اًمعؼوريي؛ ومنكبف ٓ جيبق  أن  :ث لث   

يؽقن اًمعؿقؾ اًمذي ي ؽمي مـ اًمصـدوو سموٕضمؾ هق اًمذي سموع اًمعؼبور كػَسبف قمبغم اًمصبـدوو 

 .ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي سمصػتف موًمؽًو ًمف أو ٕيمثره مو دامً قملم اًمعؼور سمحوهلو؛

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ18/11/1425 :التاريخ          (645)القرار              
 

  يهرتْٚٞإلا ايتداٍٚ خدَات تبادٍ» اتؿاق١ٝ إجاش٠: املٛضٛع

 «اإلْرتْت عرب يألضِٗ
 

 ومبـ وصبحبف، آًمبف وقمبغم حمؿد، سمعده كبل ٓ مـ قمغم واًمسالم واًمصالة وطمده، هلل احلؿد

 :سمعد أمو اًمديـ، يقم إمم سمنطمسون شمبعفؿ

 ،اخلبومس واًمتسبعلم اضمتامقمفبو ذم رًمالؾمتثام اعمٍمومقي اًمراضمحل ًمنميمي اًمنمقمقي اهلقئي ومنن

هبب 01/00/0222و01و01اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿبقس  أيوم اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوكقي، اًمسـي

 مبو سم بلن أموكتفو مـ اعمعدة اًمعرض مذيمرة قمغم اـمالقمفو سمعد ،م21/02/2112و21و21 -

 ظمدموت شمبودل" وىمقياشمػ إضمو ة ذم ًمؾـظر اخلوصي؛ اًمبـؽقي واخلدموت آؾمتثامر جمؿققمي مـ ورد

 اعمٍمبومقي اًمراضمحبل ذيمبي سمبلم اشمػوىمقبي وهبل ،"اإلكؽمكبً قمبؼم ًمألؾمبفؿ اإلًمؽبؽموين اًمتداول

مـ ذيموت آؾمبتثامر اًمعومؾبي ذم دوًمبي أظمبرى؛ ًمؾتعبوون اعم بؽمش سمقبـفام ذم  وذيمي ًمالؾمتثامر

إلًمؽؽموين ًمعؿالا اًمطرف أظمر ظمدمي اًمتداول ا مـفاميقومر يمؾ  سملناًمتداول اإلًمؽؽموين؛  جمول

اإلكؽمكً؛ و ًمؽ قمـ ـمريؼ رسمبط اًمـظبوم ًمؽبؾ ـمبرف  ؿمبؽيًمألؾمفؿ اعمحؾقي قمؼم مقىمعفام قمغم 

وومتح حمػظي اؾمتثامريي مقطمبدة ًمديبف شمتػبرع مـفبو  أظمر،مع كظوم اًمتداول اإلًمؽؽموين ًمؾطرف 

ذم اًمسبقىملم اًمسبعقدي  اإلًمؽبؽموينمبـ ظمالهلبو سموًمتبداول  يسبؿححموومظ اًمعؿالا اخلوصلم سمف، 

 .و أظمرواًمسق

 :يليت مو اهلقئة قررت اًمتعديالت، مـ مجؾي وإضمراا واعمـوىم ي، واًمـظر اًمدراؾمي وسمعد
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 سموًمصقغي "اإلكؽمكً قمؼم ًمألؾمفؿ اإلًمؽؽموين اًمتداول ظمدموت شمبودل" اشمػوىمقي إضمو ة :أول  

 .اهلقئي مـ اعمقىمعي اًمؼرار ذذا اعمرومؼي

مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر  اًمصودرةاسمط اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمتعومؾ سموًمعق قمغم :ث كق   

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ18/11/1425: التاريخ           (646)القرار              
 

 ، «اتؿاق١ٝ تٓؿٝر تعًُٝات بايؿانظ»إجاش٠ : املٛضٛع

 (591)ٚإيػا٤ االتؿاق١ٝ اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

 ،اخلبومس واًمتسبعلم اضمتامقمفبو ذمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ومنن اهلقئي اًمنم

هبب 01/00/0222و01و01اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿبقس  أيوم اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوكقي، اًمسـي

سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو  ،م21/02/2112و21و21 -

 "اشمػوىمقبي شمـػقبذ شمعؾبقامت سموًمػبويمس"؛ ًمؾـظبر ذم شمعبديؾ ورد مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت

 .هب02/1/0222واًمتوريخ ( 210)اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

اشمػوىمقبي "إضمو ة  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

ؾباًم سمبلن شمؼبدير ىمببقل سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئبي، قم "شمـػقذ شمعؾقامت سموًمػويمس

آطمتجوج سموًمػويمس قمـد اًمتؼوب راضمبع إمم اًمؼعبوا، واهلقئبي شمقضمبف اًمنمبيمي سمتعزيبز اًمػبويمس 

 .اعمرؾمؾ مـ اًمعؿقؾ سمتسجقؾ صقيت؛ ًمقؽقن  ًمؽ شمقصمقؼًو ُيرضمع إًمقف قمـد احلوضمي

 .اعمذيمقر( 210)ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمالشمػوىمقي اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 . كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلموصغم اهلل قمغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ18/11/1425: التاريخ           647القرار              
 

  «َطٛز عكازٟ عكد إجاز٠ َع»تعدٌٜ ع٢ً : املٛضٛع

 (640)اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمتسبعلم، 

هبب 01/00/0222و01و01وًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿبقس اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمث

سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو  ،م21/02/2112و21و21 -

مبـ اعمبودة  (5)ورد مـ جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصي؛ ًمؾـظر ذم شمعبديؾ اًمػؼبرة 

واًمتبوريخ ( 121)عمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمرىمببؿ ا "قمؼد إضمبورة مبع مطبقر قمؼبوري"مـ  (خ مس   )

مجقع اإليرادات اعمبوذة وهمػم اعمبوذة؛ يمبنيرادات : ]هب واًمتل شمـص قمغم أيت02/1/0222

اًمسعل واًمدًٓمي ذم مجقع قمؿؾقوت اًمبقع واًمنمباا شمؽبقن إيبرادات ظموًمصبي ًمؾصبـدوو، وًمبقس 

 .اهب [ًمؾطرف اًمثوين مـفو را

مبـ  (خ مسة   )مـ اعمبودة  (5)شمعديؾ اًمػؼرة  إضمو ةقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي 

مجقبع : ]ًمتؽبقن ذبذه اًمصبقغي( 121)اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "قمؼد إضمورة مع مطبقر قمؼبوري"

اإليرادات اعمبوذة وهمػم اعمبوذة شمؽقن إيبرادات ظموًمصبي ًمؾصبـدوو، وًمبقس ًمؾطبرف اًمثبوين مـفبو 

 .اهب[ ت اًمبقع ومؼط؛ ومفل مـ كصقى اًمطرف اًمثوينرا؛ مو قمدا إيرادات اًمسعل ذم قمؿؾقو

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ18/11/1425: التاريخ             (648)القرار              
 

 حهِ ختؿٝض زضّٛ ايتخٌٜٛ : املٛضٛع

 ٚإصداز بطاق١ ايتعاٌَ ارتاص١
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسبالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

فبو اخلبومس واًمتسبعلم، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقم

هبب 01/00/0222و01و01اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿبقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو 21/02/2112و21و21 -

ورد مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم طمؽؿ ختػقض رؾمقم اًمتحقيبؾ؛ و ًمبؽ سمبنضمراا 

قمبـ ـمريبؼ  ٪ مـ أضمرة احلقاًمي اًمراسمعي إ ا ىموم اًمعؿقؾ سمنضمراا صمالث طمقآت21ظمصؿ سمـسبي 

اًمنميمي، وًمؾـظر ذم إصدار سمطوىمي اًمتعومؾ اخلوصي اًمتل شمعطك ًمنمحيي معقـي مـ قمؿبالا مرايمبز 

احلقآت يموٕـمبوا واعمفـدؾملم، وٓ يؽمشمى قمغم هذه اًمبطوىمي ختػقض ذم أضمرة إصدار احلقاًمبي 

اعمٍمذم، وإكام يؽمشمبى قمؾقفبو رسقمبي شمؼبديؿ اخلدمبي حلومؾفبو، وشُمسبّؾؿ شمؾبؽ اًمبطوىمبي أو اًم قؽ 

ٕوًمئؽ اًمعؿالا سمدون أي كبام ج يبتؿ اًمتقىمقبع قمؾقفبو؛ إ  ٓ يؽمشمبى قمؾقفبو أي اًمتبزام مبـ ىمببؾ 

 .اًمعؿقؾ أو اًمنميمي

هبب سم بلن إصبدار 21/1/0200واًمتبوريخ ( 10)وسمعد آـمبالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

ومل شمبر اهلقئبي ذم هبذه ": ـ ىمبؾ اًمنميمي سمبوًمتؾؽس واًمؼميبد، وىمبد ضمبوا ومقبف مبو كصبفاحلقآت م

اعمعومؾي أي ؿمبفي ذقمقي، سمؾ هل ظمدمي حمؿقدة ومقفو شمسفقؾ ٕداا احلؼقو وحتؿقؾفو، ومؾؾنميمي 
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أن شمؼقم ذذه اخلدمي ًمعؿال فو جموكًو أو ًمؼوا أضمر إن ؿموات قمالوة قمغم رؾمقم اًمتؾؽس أو اًمؼميد 

طمؽبؿ ": هبب ومقضبققمف02/1/0222واًمتوريخ ( 211)وقمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ  اهب،"اعمؿتو 

هبب 20/1/0222واًمتبوريخ ( 212)، وقمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ "إيرادات اخلدموت اعمٍمبومقي

 ."…طمؽؿ إيرادات سف طمقاًمي كؼدًا واردة مـ سمـؽ حمكم ": ومقضققمف

راضمعي ًمؾؿمؾمسبوت اعموًمقبي وسمعد آـمالع قمغم معقور احلقاًمي اًمصودر مـ هقئي اعمحوؾمبي واعم

إن : اًمتحبقيالت اعمٍمبومقي 02/1": اإلؾمالمقي ذم اًمبحبريـ اًمبذي ضمبوا اًمبـص ومقبف قمبغم أيت

حتقيبؾ مبؾبغ معبلم مبـ طمسبوسمف اجلبوري ًمبدهيو  "اعمٍمبف أمبر"ـمؾى اًمعؿقؾ مبـ اعممؾمسبي 

ٕضمبر ًمتحقًمف سمـػس اًمعؿؾي إمم مستػقد معلم هق طمقاًمبي إ ا يمبون اًمعؿقبؾ مبديـًو ًمؾؿسبتػقد، وا

اًمذي شملظمذه اعممؾمسي ذم هذه احلوًمي هق مؼوسمؾ إيصول اعمبؾغ إمم اعمحول، وًمقس  يبودة ذم اًمبديـ 

ومنن مل يؽبـ سمبـػس اًمعؿؾبي ومؼبد اضمتؿبع اًمٍمبف واحلقاًمبي وهبق ضمبو ز، واكظبر معقبور . اعمحول

 .اهب"2/00اعمتوضمرة ذم اًمعؿالت اًمبـد 

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي 

اًمتببل شملظمببذهو قمببغم قمؿؾقببوت  -يمؾفببو أو سمععببفو  -ًمؾنمببيمي أن شمتـببو ل قمببـ إضمببرة  :أول  

 . اًمتحقيؾ؛ إ  هق طمؼ هلو ٓ يؽمشمى قمغم شمـو هلو حمذور ذقمل

 .ٓ موكع مـ إصدار سمطوىمي اًمتعومؾ اخلوصي سموًمصػي اعمذيمقرة ذم مؼدمي اًمؼرار :ث كق   

 .أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف  وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ18/11/1425: التاريخ           (649)القرار              
 

 حهِ تكدِٜ حٛاؾص َاي١ٝ : املٛضٛع

 از١ٜ عٓد بٝعِٗ ضٝازات ايشسن١ملٛظؿٞ ٚناالت ايطٝازات ايتج
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسبالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس واًمتسبعلم، 

هبب 01/00/0222و01و01ثالصموا وإرسمعوا واخلؿبقس اًمسـي اًمثوكقي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًم

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو 21/02/2112و21و21 -

ورد مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم طمؽؿ إقمطوا مقفمػل اًمقيموٓت اًمتجوريي طمقاومز 

اضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر، موديي مؼوسمبؾ قمؿؾفبؿ قمبغم شمسبقيؼ اًمسبقورات اًمتوسمعبي ًمنمبيمي اًمر

 .سمحقٌ شمعطل اًمنميمي يمؾ مقفمػ شمبوع اًمسقورة قمـ ـمريؼف مبؾغًو موًمقًو قمغم اًمتسقيؼ

وىمد أومودت اجلفي اعمعـقي سملن اًمقيموٓت اًمتجوريي اًمتل يعؿبؾ قمـبدهو هبمٓا اعمقفمػبقن ىمبد 

 .ؾمؿحً ذذا اًمتعومؾ مع مقفمػقفو مـ ىمبؾ ذيمي اًمراضمحل

أكف جيبق  ًمؾنمبيمي أن شمبدومع عمقفمبػ اًمقيموًمبي  :قررت اهلقئة ي وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم

اًمتجوريببي مبؾغببًو موًمقببًو متػؼببًو قمببغم ىمببدره أو كسبببتف مؼوسمببؾ شمسببقيؼف ًمؾسببقورات اًمتوسمعببي ًمنمببيمي 

 .اًمراضمحل إ ا يموكً اًمقيموًمي اًمتجوريي ىمد أ كً سمذًمؽ عمقفمػقفو، وُيعد  ًمؽ مـ ىمبقؾ اًمسؿرسة

 .آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ2/12/1425: التاريخ                        (650)القرار              
 

 حهِ اإلجاز٠ بأجس٠ َتػري٠: املٛضٛع
 

ؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ احل

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمسبودس واًمتسبعلم، 

 -هببببب2/02/0222و0اًمسببببـي اًمثوكقببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل إرسمعببببوا واخلؿببببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/0/2112و02

اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمؾنمببيموت؛ ًمؾـظببر ذم طمؽببؿ اإلضمببورة سمببلضمرة متغببػمة، و ًمببؽ سمببلن شمؽببقن 

إضمرة قمغم دومعوت، شمتؽقن يمؾ دومعي مـ ضمزا صموسمً، هق طموصبؾ ىمسبؿي ىمقؿبي اًمعبلم اعمبمضمرة 

ومـ ضمزا متغػم حيسى وومؼ ممذ مـ اعممذات اعمـعبطي ذم طمقـبف قمغم قمدد دومعوت إضمرة، 

مـسقسمًو إمم مو سمؼل مـ ىمقؿي اًمعلم اعممضمرة سمعد ظمصؿ مو دومع مـ إضمزاا اًمثوسمتي، ومبـ هبومش 

 .حيدد سمـسبي مئقيي صموسمتي ممو سمؼل مـ ىمقؿي اًمعلم اعممضمرة سمعد ظمصؿ مو دومع مـ إضمزاا اًمثوسمتي

ريول، وإضمرة مؽقكي مـ مخبس دومعبوت، ذم  2111 اعممضمرة إ ا يموكً ىمقؿي اًمعلم: ومؿثالً 

 :يمؾ ؾمـي دومعي، ومنن إضمرة شمؽقن قمغم اًمـحق أيت

 + (٪ مبثالً 0وًمقؽـ ذم  ًمؽ احلبلم )اعممذ ( + ضمزا صموسمً)ريول  0111= اًمدومعبي إومم 

 . (٪ مثالً 2وًمقؽـ )اهلومش 

 .2111مـ  0111وهق اًمبوىمل سمعد ظمصؿ  2111: اعممذ واهلومش مـسقسمون إمم

 .ريوًٓ  21=  (٪0)× 2111= اعمبؾغ اعمحسقب وومؼ اعممذ 
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 .ريوًٓ  11( = ٪2)× 2111=اعمبؾغ اعمحسقب وومؼ كسبي اهلومش 

 .ريوًٓ  0021=  11+  21+  0111= مؼدار اًمدومعي إومم مـ إضمرة 

 (مبثالً ٪ 0.2وًمقؽـ ذم  ًمؽ احلبلم )اعممذ ( + ضمزا صموسمً)ريول  0111= اًمدومعبي اًمثوكقي 

 .(٪2وهق )اهلومش  +

 .2111مـ  2111وهق اًمبوىمل سمعد ظمصؿ  2111: اعممذ واهلومش مـسقسمون إمم

 .ريوًٓ  22( = ٪0.2)×  2111= اعمبؾغ اعمحسقب وومؼ اعممذ 

 .ريوًٓ  11= ( ٪2)×  2111= اعمبؾغ اعمحسقب وومؼ كسبي اهلومش 

 .ريوٓت 0012=  11+  22+  0111= مؼدار اًمدومعي اًمثوكقي مـ إضمرة 

 .وهؽذا

 .وسمعد آـمالع قمغم اًمبحٌ اعمعد مـ أموكي اهلقئي ذم اعمقضقع

اًمدظمقل مع جمؿققمي سمـبقش ": ومقضققمف( 221)وسمعد آـمالع قمغم ىمرار اهلقئي  ي اًمرىمؿ 

واًمتببببوريخ ( 212)، وقمببببغم اًمؼببببرار  ي اًمببببرىمؿ "إؾمببببالمقي ًمتؿقيببببؾ ضمببببزا مببببـ منمببببوع

مـ ( 1)، وىمد ضموا ذم اًمػؼرة "(221)اًمرىمؿ شمعديؾ اًمؼرار  ي ": هب، ومقضققمف1/1/0201

ويـص ذم هذا .. .يتؿ شمقىمقع قمؼد إجيور مـتف سموًمتؿؾقؽ":مو كصف( 212)مرومؼ اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

اًمعؼد قمغم أن مدة اإلجيور هل قمنم ؾمـقات مؼسؿي إمم وطمدات  مـقي يبـص قمؾقفبو ذم اًمعؼبد، 

ور يدومع مـفو أضمر اًمستي إؿمبفر مدة يمؾ وطمدة ؾمتي أؿمفر، وشمؽقن إضمرة حمددة ذم قمؼد اإلجي

إومم ذم سمدايتفو، وسمام أن أضمر اعمثؾ ىمد خيتؾػ ذم ظمالل مدة اإلجيور ومنن ًمؾنميموا ذم اًمصـدوو 

سموكؼعوا يمؾ ؾمتي أؿمفر احلؼ ذم أن يزيدوا إضمرة أو يـؼصبقهو سمؿؼبدار ٓ يتعبدى ( اعممضمريـ)

، و ًمبؽ إ ا  ادت أضمبرة اعمثبؾ ذم اصمـلم ذم اعمئي مـ إضمرة اعمحبددة ذم اًمعؼبد ًمؽبؾ ؾمبتي أؿمبفر

 .اهب"اًمسقو اًمعوعمقي أو كؼصً
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سم لن ىمعويو اًمعؿؾي، ( 1/1) 12وسمعد آـمالع قمغم ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل  ي اًمرىمؿ 

جيق  أن شمتعؿـ أكظؿي اًمعؿؾ واًمؾقا ح واًمؽمشمقبوت اخلوصي سمعؼقد اًمعؿؾ اًمتل ": وومقف مو كصف

اًمؼقببود ًمألضمببقر، قمببغم أٓ يـ ببل قمببـ  ًمببؽ رضر  شمتحببدد ومقفببو إضمببقر سمببوًمـؼقد ذط اًمببرسمط

واعمؼصقد هـو سموًمرسمط اًمؼقود ًمألضمبقر شمعبديؾ إضمببقر سمصبقرة دوريبي شمبعبًو . ًمالىمتصود اًمعوم

 .اهب"..ًمؾتغػم ذم مستقى إؾمعور وومؼًو عمو شمؼدره ضمفي اخلؼمة وآظمتصوص

لن مقضبقع سم ب( 1/02) 002وسمعد آـمالع قمغم ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل  ي اًمبرىمؿ 

 : اًمتعخؿ وشمغػم ىمقؿي اًمعؿؾي، وومقف مو كصف

 : اًمرسمط اًمؼقود ًمألضمقر واإلضمورات: راسمعوً "

أوًٓ، سمجقا  اًمرسمط اًمؼقود : اًمػؼرة( 1/1) 12شمليمقد اًمعؿؾ سمؼرار جمؾس اعمجؿع رىمؿ ( أ)

 . ًمألضمقر شمبعًو ًمؾتغػم ذم مستقى إؾمعور

ؼدار إضمرة قمـ اًمػؽمة إومم وآشمػوو جيق  ذم اإلضمورات اًمطقيؾي ًمألقمقون حتديد م( ب)

ذم قمؼد اإلضمورة قمغم رسمط أضمبرة اًمػبؽمات اعمسبتؼبؾقي اًمالطمؼبي سمؿبمذ معبلم ذيطبي أن شمصبػم 

 .اهب"إضمرة معؾقمي اعمؼدار قمـد سمدا يمؾ ومؽمة

اًمصبودر قمبـ هقئبي اعمحوؾمببي واعمراضمعبي ( 1)وسمعد آـمالع قمغم اعمعقور اًمنمقمل  ي اًمرىمؿ 

اإلضمورة واإلضمبورة اعمـتفقبي سموًمتؿؾقبؽ، اًمبذي كبص ذم اًمػؼبرة : ، ومقضققمفًمؾؿمؾمسوت اعموًمقي

جيق  أن شمؽقن سمؿبؾغ صموسمً أو متغػم سمحسى أي ـمريؼي معؾقمبي "مـف قمغم أن إضمرة  2/2/0

ذم طموًمي إضمرة اعمتغػمة جيى أن شمؽقن إضمرة ": قمغم أكف 2/2/2، وكص ذم اًمػؼرة "ًمؾطروملم

وجيق  ذم اًمػؽمات اًمتوًمقي اقمتامد ممذ مـعبط، وي ؽمط أن . قمًمؾػؽمة إومم حمددة سمؿبؾغ معؾ

يؽقن هذا اعمبمذ مرشمبطبًو سمؿعقبور معؾبقم ٓ جمبول ومقبف ًمؾـببزاع؛ ٕكبف يصببح هبق أضمبرة اًمػبؽمة 

 .اهب"اخلوضعي ًمؾتحديد، ويقضع ًمف طمد أقمغم وطمد أدكك
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اًمتوًمقبي مستـد ضمقا  اؾمبتخدام مبمذ ًمتحديبد أضمبرة اًمػبؽمات ": وىمد ضموا ذم مستـد  ًمؽ

ًمؾػؽمة إومم مـ مدة اإلضمورة هق أن اًمتحديد سمذًمؽ يمول إمم اًمعؾبؿ و ًمؽ مـ ىمبقؾ اًمرضمبقع 

إمم أضمرة اعمثبؾ وهق ٓ جمول ومقبف ًمؾـبزاع وحيؼؼ اؾمتػودة اعمتعوىمديـ مـ شمغػم مستقى إضمرة مع 

 .اهب"..اؾمتبؼوا صػي اًمؾزوم ًمؽومؾ مدة اًمعؼد

ق  سموشمػوو اًمطروملم شمعديؾ أضمرة اًمػؽمات اعمستؼبؾقي، جي": قمغم أكف 2/2/2وكص ذم اًمػؼرة 

أي اعمدة اًمتل مل حيصؾ آكتػوع ومقفو سموًمعلم اعممضمرة، و ًمؽ مـ سموب دمديد قمؼبد اإلضمبورة، أمبو 

 .اهب"أضمرة اًمػؽمات اًمسوسمؼي اًمتل مل شمدومع ومتصبح ديـًو قمغم اعمستلضمر، وٓ جيق  اؿمؽماط  يودهتو

اًمصببودرة قمببـ كببدوة دًمببي اًمؼميمببي احلوديببي قمنمببة، ( 00/2)وسمعببد آـمببالع قمببغم اًمػتببقى 

 "معؾقمقببي إضمببرة سمببوقمتامد أضمببر اعمثببؾ ًمؾػببؽمات اًمالطمؼببي ًمبدايببي اًمعؼببد": ومقضببقع اًمػتببقى

يتحؼؼ اًمعؾؿ سموٕضمرة ذم قمؼد اإلضمورة اًمقاردة قمغم إؿمقوا إ ا شمؿ آشمػوو قمبغم مبدة ": وكصفو

ًمػؽمة إومم واقمتامد أضمرة اعمثبؾ قمبـ معؾقمي مق قمي قمغم ومؽمات، مع حتديد مؼدار إضمرة قمـ ا

سمؼقي اًمػؽمات سمنمط أن شمؽقن أضمرة اعمثؾ مـعبطي أو مرشمبطي سمؿعقور معؾقم سمحقٌ ٓ جمول ومقبف 

ًمؾـبزاع، و ًمؽ سمؼصد اؾمتػودة اعمتعوىمديـ مـ شمغػم مسبتقى إضمبرة مبع اؾمبتبؼوا صبػي اًمؾبزوم 

 .اهب"ًمؽومؾ مدة اًمعؼد

رة قمببـ هقئببي اًمػتببقى واًمرىموسمببي اًمنمببقمقي ذم سمقببً اًمصببود( 122)وسمعببد آـمببالع قمببغم اًمػتببقى 

اًمتؿقيؾ اًمؽقيتل قمـ حتديد إضمرة قمغم ومؽمات معقـي وومؼًو عمعقبور مـعببط وصموسمبً ذم اًمسبقو اعمبوزم 

ٓ موكع ذقمًو مبـ هبذا اًمتٍمبف؛ ٕن اجلفوًمبي اعمػسبدة ذم اًمعؼبقد هبل اجلفوًمبي ": اًمعوعمل، وكصفو

 . اهب "ذه احلول، حمددة سمسعر قموعمل متػؼ قمؾقف ٓ يثػم كزاقموً وشمعتؼم يملضمرة ذم ه. اعمػعقي إمم اًمـبزاع

: هبب ومقضبققمف22/1/0220واًمتبوريخ ( 221)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

ٓ مبوكع مبـ أن : ظمومسبوً ": وىمد ضموا ومقف مو كصبف "إضمو ة آشمػوىمقي اعمقطمدة ًمصـوديؼ إؾمفؿ"
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أصبقل اًمصبـدوو، ؾمبقاا أيمبون شمؼبقيؿ شمؽقن أضمرة مبدير اًمصبـدوو كسببي ؿمبو عي مبـ إمجبوزم 

اًمصـدوو ذم سمدايي يمؾ ومؽمة أم يمون اًمتؼقيؿ ذم هنويي يمؾ ومؽمة؛ ٕن مآًمف إمم اًمعؾؿ، وىمد ىمول قمدد 

مـ إ ؿي يموإلموم أ د واًمثقري واًمؾقٌ وأيب يقؾمػ وحمؿد صوطمبل أيب طمـقػي واسمـ أيب ًمقغم 

م أن مو خيبرج مـفبو ًمبقس معؾقمبًو وإو اقمل سمجقا  يمراا إرض سمجزا ممو خيرج مـفو، ومعؾق

 .اهب"قمـد اًمعؼد وًمؽـف يمول إمم اًمعؾؿ

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي 

جيق  آشمػوو ذم قمؼد اإلضمبورة اًمتبل شمعؼبد قمبغم مبدة معؾقمبي مؼسبؿي إمم ومبؽمات أن  :أول  

ؾ أو سمؿبمذ مـعببط ٓ شمؽقن ومقفو إضمرة قمغم دومعوت يرسمط مؼدار يمبؾ دومعبي مـفبو سمبلضمر اعمثب

جمول ومقف ًمؾـبزاع؛ قمغم أن شمؽقن يمؾ دومعي مـ دومعوت إضمرة معؾقمي اعمؼدار قمـد سمدا مو يؼوسمؾفو 

مـ اعمدة، وأن يقضع ًمذًمؽ طمد أدكبك وطمبد أقمبغم؛ وىمبد ضمبو   ًمبؽ ٕن إضمبرة ذبذه اًمصبػي 

 .شممول إمم اًمعؾؿ

ؾمقاا أيموكً شمؾؽ اًمبدومعوت  ًمؾنميمي أن شممضمر قمقـًو سملضمرة معؾقمي شمؽقن قمغم دومعوت :ث كق   

أن شمؽبقن إضمبرة ذم اًمسبـي إومم مئبي أًمبػ ريبول، وذم : متسوويي أم متػووشمي؛ ومثول اعمتػووشمي

اًمسـي اًمثوكقي مئي ومخسي آٓف ريول، وهؽذا، وجيق  ًمؾنميمي طمقـئٍذ أن شمؾتبزم ذم قمؼبد اإلضمبورة 

ممذ معلم مـعبط إ ا  سملضمرة اعمثؾ أو سملضمرة حتسى وومؼ -قمـد طمؾقل أي دومعي  -سملن شمؽتػل 

يموكً أىمؾ مـ إضمرة اعمحبددة ذم اًمعؼبد ًمتؾبؽ اًمدومعبي؛ وطمقـئبٍذ ومقجبى أن شمؽبقن يمبؾ دومعبي 

 . معؾقمي اعمؼدار قمـد سمدا مو يؼوسمؾفو مـ اعمدة

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب   :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ2/12/1425: التاريخ             (651)القرار              
 

 "اتؿاق١ٝ االضتجُاز املباشس"إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :ون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعدشمبعفؿ سمنطمس

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمسبودس واًمتسبعلم، 

 -هببب 2/02/0222و0اًمسببـي اًمثوكقببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، يببقمل إرسمعببوا واخلؿببقس سمتببوريخ 

مبـ  م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد02/0/2112و02

وكام ضمفو اعمؾحؼي ذو،  "اشمػوىمقي آؾمتثامر اعمبوذ"جمؿققمي اخلزيـي واعممؾمسوت اعموًمقي؛ ًمؾـظر ذم 

وهل اشمػوىمقي هتدف إمم شمـظقؿ اًمعالىمي سمبلم اعمسبتثؿر وسمبلم ذيمبي اًمراضمحبل ًمنمباا سمعبو ع صمبؿ 

 -فبو حيدد اعمسبتثؿر كققم -سمقعفو، ومت ؽمي ذيمي اًمراضمحل سمصػتفو ويمقاًل قمـ اعمستثؿر سمعوقمي 

كؼدًا مـ مقرد ظمورضمل، صمؿ إن رهمى اعمستثؿر سمقعفو قمغم ذيمي اًمراضمحل ومنهنو شم ؽمهيو سموٕضمؾ 

 .أصوًمي مـف سمصػتف موًمؽًو هلو، ويمؾ  ًمؽ يتؿ قمـ ـمريؼ كام ج جمو ة مـ اهلقئي اًمنمقمقي

اعمسببتثؿر ًمنمببيمي اًمراضمحببل،  اعمتعؾؼببي سمتقيمقببؾ وإطمؽببوم اًمنمببوطوىمببد سمقـببً آشمػوىمقببي 

ومببقام ًمببق رهمببى اًمعؿقببؾ  ًمببؽ،  ؽببوم اعمتعؾؼببي سمببوًمبقع قمببغم ذيمببي اًمراضمحببلاًمنمببوط وإطمو

 .سمؿقضمى شمؾؽ آشمػوىمقي اًمراضمحل ذيمي اًمتزاموتو

 :وىمد أحلؼ سمتؾؽ آشمػوىمقي اًمـام ج أشمقي

 .يرؾمؾ مـ اعمستثؿر إمم ذيمي اًمراضمحل "سموًمنماا شمقيمقؾ"كؿق ج  -0

ًمراضمحببل إمم يرؾمببؾ مببـ ذيمببي ا "ويموًمببي قمببـ اعمسببتثؿر سموًمنمبباا إؿمببعور"كؿببق ج  -2

 .اعمستثؿر
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يقىمع ذم طمول سمقع اعمستثؿر مو مؾؽبف مبـ  "وىمبقل اًمراضمحل اعمستثؿر إجيوب"كؿق ج  -2

 .سمعو ع قمغم ذيمي اًمراضمحل

هبببب 21/00/0222واًمتبببوريخ ( 222)وسمعبببد آـمبببالع قمبببغم ىمبببرار اهلقئبببي  ي اًمبببرىمؿ 

 ."إضمو ة كام ج اًمنماا سموًمقيموًمي قمـ اًمعؿقؾ صمؿ اًمنماا مـف سموٕضمؾ": ومقضققمف

: هبب ومقضبققمف02/00/0220واًمتبوريخ ( 220)سمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمبرىمؿ و

 ."(اًمقاقمد سموًمنماا)طمؽؿ شمقيمقؾ اًمطرف اعمؼوسمؾ "

: هبب ومقضبققمف20/2/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

مف ذم إضمو ة كؿق ج إومودة سمعدم متؾؽ اًمعؿقبؾ ًمنمبيمي اعمبقرد أو ضمبزا هموًمبى ومقفبو؛ ٓؾمبتخدا"

 ."اعمراسمحي أو اعم وريمي

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

واًمببـام ج اعمؾحؼببي ذببو سموًمصببقغي اعمرومؼببي سمببوًمؼرار  "اشمػوىمقببي آؾمببتثامر اعمبببوذ"إضمببو ة  :أول  

 .اعمقىمعي مـ اهلقئي

 :ر سمؤيتقمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم شمعومؾفو اعمذيمق :ث كق   

أن يؽقن ذاا اًمنميمي ًمؾسؾعي سموًمقيموًمي قمـ اًمعؿقؾ وومبؼ اًمصبقغ اعمجبو ة مبـ اهلقئبي  -0

 .اًمنمقمقي سمعقاسمطفو

أن شمتعلم اًمسؾعي اعم ؽماة ًمؾعؿقؾ سمؿقضمى وصمو ؼ شمعققـفبو، وأن يتسبؾؿ اًمعؿقبؾ شمؾبؽ  -2

اًمقصمو ؼ أو شمقدع سمقوكوت اًمتعقلم ذم طمسوب سموؾمؿ اًمعؿقؾ خيصص هلذا اًمغرض، و ًمؽ ىمببؾ أن 

 .يبقعفو اًمعؿقؾ

أٓ شم ؽمي اًمنميمي اًمسؾعي آضماًل مـ اًمعؿقؾ إ ا يموكً هل اًمتل سموقمتفو قمؾقبف سمصبػتفو  -2

 .موًمؽي هلو أو ٕيمثرهو؛ ٕن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي
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 .أٓ شمتقيمؾ اًمنميمي قمـ اًمعؿقؾ ذم اًمبقع قمغم كػسفو -2

 أن شم ؽمط ذيمي اًمراضمحل قمغم اعمقرد سمصػتفو ويمقاًل قمـ اًمعؿقؾ أٓ يؽقن هـوش أي -2

شمداول قمغم اًمبعوقمي سمعد ذا فو مـ اعمبقرد وىمببؾ شمٍمبف اًمعؿقبؾ ومقفبو ظمبالل مبدة سمؼو فبو ذم 

 .مؾؽف

1- ٓ              أو ومعببي؛ ٕكببف ٓ جيببق  سمقببع سمععببفام سمبببعض   هبببوً شمؽببقن اًمسببؾعي اعمبقعببي آضمبباًل  أ

 .وٓ سموًمـؼقد كسقئي

1- ٓ  .اًمتؿقيؾ سموًمػو دة اًمرسمقيي قمغمشمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  أ

 .اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلموصغم 

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ5/12/1425: التاريخ             (652)القرار              
 

 «تطٜٛل حماؾغ أضِٗ حم١ًٝ» إجاش٠ اتؿاق١ٝ: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع واًمتسبعلم، 

 -هببب 2/02/0222و2و2م اجلؿعببي واًمسبببً وإطمببد اًمسببـي اًمثوكقببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببو

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد 01/0/2112و02و02

شمسبقيؼ حمبوومظ أؾمبفؿ "مـ جمؿققمي آؾمبتثامر واخلبدموت اًمبـؽقبي اخلوصبي؛ ًمؾـظبر ذم اشمػوىمقبي 

 -ل إؾمبفؿ مبـ ظمالهلبو رهمبي مـفو ذم ضمذب اًمعؿالا ًمتبداو -، ومعؿقهنو أن اًمنميمي "حمؾقي

ؾمفؿ أًمدهيؿ شمػقيض إلدارة ممـ  أو ذيموٍت  اً أومراد)ذم إؾمفؿ اعمحؾقي  مدراا اعمحوومظشمتجف إمم 

مبدراا  مبعوشمؼتسؿ اًمنميمي  ،ذيمي اًمراضمحل سمقؾموـمي فؿ قمؿالؽقن شمداول ًمق (ٕومراد آظمريـ

مـوصػي ذم هنويي  فؿسموعمحوومظ اعمؿؾقيمي عمقيمؾق اخلوصيقمؿقٓت شمداول إؾمفؿ اعمحؾقي اعمحوومظ 

 .سمنمط أن شمبؾغ هذه اًمعؿقٓت مبؾغًو حمدداً يمؾ ؿمفر؛ 

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واعمـوىم ي واًمتلمؾ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "شمسقيؼ حموومظ أؾمفؿ حمؾقي"إضمو ة اشمػوىمقي  :أول  

أن شمؾتزم ذم هذا اًمتعومؾ سموًمعقاسمط اًمصودرة مبـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر  قمغم اًمنميمي :ث كق   

 .واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .طرم عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األ
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 هـ22/12/1425: التاريخ           (653)القرار              
 

 إجاش٠ اتؿاق١ٝ : املٛضٛع

 ًَٚخكاتٗا «تكدِٜ خد١َ بٝع عكازات بايتكطٝط»
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

قئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثبومـ واًمتسبعلم، ومنن اهل

 -هبببب 22/02/0222و20اًمسبببـي اًمثوكقبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 2/2/2112و0

 "اشمػوىمقبي شمؼبديؿ ظمدمبي سمقبع قمؼبورات سموًمتؼسبقط"إضمو ة  اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم

ومؾحؼوهتو، وهل اشمػوىمقي شمقىمعفو اًمنميمي مبع مطبقريـ قمؼبوريلم ًمتتبقمم اًمنمبيمي شمؼبديؿ ظمدمبي 

اًمبقع سموًمتؼسقط ًمؾعؼورات حمؾ آشمػوىمقي؛ و ًمؽ سمنماا اًمنميمي ًمعؼبور مبـ شمؾبؽ اًمعؼبورات صمبؿ 

قي قمؿؾقبوت ذاا اًمنمبيمي ًمتؾبؽ اًمعؼبورات سمقعف قمغم اًمعؿقؾ اًمراهمى ذم ذا ف، وشمـظؿ آشمػوىم

 :قمـ ـمريؼ اعمالطمؼ أشمقي

، وهبق شمعبديؾ ًمؾـؿبق ج اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي "طمجز قمؼور"كؿق ج (: 0)اعمؾحؼ رىمؿ  -0

 .هب1/2/0222واًمتوريخ ( 221)اًمرىمؿ 

، وهق شمعديؾ ًمؾعؼبد "قمؼد ذاا قمؼور مع ظمقور اًمنمط ًمؾؿ ؽمي"(: 2)اعمؾحؼ رىمؿ  -2

 .هب21/2/0222واًمتوريخ ( 102)ؿ اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىم
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، وهبق شمعبديؾ ًمؾـؿببق ج "ـمؾببى حتديبد مققمبد ًمغومببرا "كؿبق ج (: 2)اعمؾحبؼ رىمبؿ  -2

 .هب21/2/0222واًمتوريخ ( 102)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

، وهبق شمعبديؾ ًمؾـؿبق ج اعمجبو  "ومسبخ قمؼبد ذاا قمؼبور"كؿبق ج (: 2)اعمؾحؼ رىمؿ  -2

 .هب21/2/0222واًمتوريخ ( 102)سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

اشمػوىمقي "إضمو ة قررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 

قمؼبد ذاا قمؼبور مبع "وكؿق ج  "طمجز قمؼور"وكؿق ج  "شمؼديؿ ظمدمي سمقع قمؼورات سموًمتؼسقط

ومسبخ قمؼبد ذاا "وكؿبق ج  "ـمؾى حتديد مققمد ًمغومبرا "وكؿق ج  "ظمقور اًمنمط ًمؾؿ ؽمي

اشمػوىمقي شمؼديؿ ظمدمي سمقع قمؼورات  0مرومؼ ]ؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي سموًمصقغي اعمروم "قمؼور

قمؼد ذاا قمؼور مع ظمقور اًمنمبط ًمؾؿ بؽمي،  2كؿق ج طمجز قمؼور، مرومؼ  2سموًمتؼسقط، مرومؼ 

وٓ يعبد [ كؿق ج ومسخ قمؼد ذاا قمؼبور 2كؿق ج ـمؾى حتديد مققمد ًمغومرا ، مرومؼ  2مرومؼ 

 (.102)و ( 221)قد اعمجو ة سموًمؼراريـ هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمؾـام ج واًمعؼ

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ22/1/1426: اريخالت             (656)القرار              
 

 "اذتطاب ادتازٟ َطبل اإلْشا٤"إجاش٠ : املٛضٛع

 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمتوؾمبع واًمتسبعلم

 -هبببب 22/0/0221و20اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 2/2/2112و2

اعمقضمبف  "احلسوب اجلبوري مسببؼ اإلك بوا"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة مـتٍ 

ىمبؾ وصقل اًمعؿالا إمم اًمنميمي  -ص ومؽرة هذا اعمـتٍ ذم اعمبودرة خلدمي اًمعؿالا اجلدد، وشمتؾخ

سمنك ببوا طمسببوسموت ضموريببي سملرىمببوم حمببددة وإصببدار مببو يؾببزم هلببو مببـ سمطوىمببي اًمٍمبباف ودومببؽم  -

اًم قؽوت وختصقص اؾمؿ اعمستخدم واًمرىمؿ اًمرسي خلدمي اعمببوذ، وضمعبؾ يمبؾ  ًمبؽ ضمبوهزًا 

ًمبقوكوت اًمػعؾقي ًمؾعؿقؾ قمـبد طمعبقره إمم ًمالؾمتخدام ومعدًا ًمتسؾقؿف ًمؾعؿقؾ سمؿجرد إدظمول ا

واًمتبوريخ ( 211)اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "ومبتح احلسبوب اجلبوري"اًمػرع وشمقىمقعف كؿق ج 

 .هب، وؾمقؽقن  ًمؽ سمدون أي رؾمقم قمغم اًمعؿالا02/2/0222

احلسبوب "أكف ٓ موكع مبـ شمؼبديؿ اًمنمبيمي ظمدمبي قررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي

 -قمـد ختصقص احلسبوب ًمؾعؿقبؾ  -ًمؾعؿالا سموًمصػي اعمذيمقرة قمغم أن يتؿ  "مسبؼ اإلك وااجلوري 

 (.211)اعمجو  مـ اهلقئي سموًمؼرار  "ومتح احلسوب اجلوري"اؾمتقػوا شمقىمقعف قمغم كؿق ج 

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

ر، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــا  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ22/1/1426: التاريخ             (657)القرار              
 

 "باق١ ايساجخٞ"إجاش٠ َٓتج : املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :طمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعدشمبعفؿ سمن

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمتوؾمبع واًمتسبعلم، 

 -هبببب 22/0/0221و20اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

 م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ2/2/2112و2

وهبق مـبتٍ شمؼبدم اًمنمبيمي  "سموىمي اًمراضمحل"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة مـتٍ 

عمـ ي ؽمش ومقف مـ اًمعؿالا جمؿققمي مـ اخلبدموت اعمٍمبومقي وهمبػم اعمٍمبومقي مؼوسمبؾ رؾمبؿ مبوزم 

 .ؿمفري، وٓ شم ؽمط اًمنميمي ًمالؿمؽماش ذم هذا اعمـتٍ طمدًا أدكك ًمرصقد احلسوب اجلوري

 :ي اعمعـقي ذم ظمطوذو أهنو ؾمتؼدم هذا اعمـتٍ قمغم ومئتلموىمد أوضحً اجلف

 :سموىمي اًمراضمحل اًمذهبقي، وشم تؿؾ قمغم اخلدموت أشمقي: اًمػئي إومم

 .سمطوىمي ساف اًمراضمحل إًمؽؽمون اًمدوًمقي سمتصؿقؿ ممقز .0

 (.اهلوشمػ اعمٍمذم، اعمبوذ، أضمفزة اًمٍمف أزم)اخلدموت اإلًمؽؽموكقي جموكًو  .2

 (.ورىمي 21)اضمحل اًمذهبقي دومؽم ؿمقؽوت سموىمي اًمر .2

 .اؿمؽماش ؿمفري جموين ذم ظمدمي اإلؿمعور .2

 . يودة طمد اًمٍمف مـ أضمفزة اًمٍمف أزم .2

مؾصؼ حلاميي إهمراض اًمثؿقـي وؾمؾسؾي اعمػوشمقح، طمقٌ ؾمقعطك اًمعؿقؾ جمؿققمي مـ  .1

اًمبطوىموت اًمتل يؿؽـ إًمصوىمفو قمغم إهمراض اًمثؿقـي، وحتؿؾ شمؾؽ اًمبطوىموت رؾموًمي شمقضح أكف 
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اًمعثقر قمغم اًمٌما اعمػؼقد ومقؿؽـ إرؾمبوًمف إمم أطمبد ومبروع ذيمبي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي،  ذم طمول

وؾمتؼقم اًمنميمي سمنيصول اعمػؼبقدات إمم اًمعؿقبؾ سمبدون أي رؾمبقم، ويمبذًمؽ ؾمبقعطك اًمعؿقبؾ 

 .ؾمؾسؾي مػوشمقح شمسوقمده قمغم اؾمؽمدادهو قمـد ومؼدهو ذم طمول إيصوهلو إمم أطمد ومروع اًمنميمي

 :ل اخلوصي، وشم تؿؾ قمغم اخلدموت أشمقيسموىمي اًمراضمح: اًمػئي اًمثوكقي

 .سمطوىمي ساف اًمراضمحل إًمؽؽمون اًمدوًمقي سمتصؿقؿ ممقز .0

 (.اهلوشمػ اعمٍمذم، اعمبوذ، أضمفزة اًمٍمف أزم)اخلدموت اإلًمؽؽموكقي جموكًو  .2

 .وًمؽؾ مـ هوشملم اًمػئتلم رؾمؿفو اًم فري اخلوص ذو

: هبب ومقضبققمف02/1/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

اًمذي أضمو  ًمؾنميمي أن شملظمذ قمقضًو قمام شمؼدمبف ًمعؿال فبو  "طمؽؿ إيرادات اخلدموت اعمٍمومقي"

 .مـ اخلدموت اعمسامة ذم اًمؼرار

 :مو يليتقررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي

قمبغم سموًمصبػي اعمبذيمقرة،  "سموىمي اًمراضمحبل"ٓ موكع مـ شمؼديؿ اًمنميمي ًمعؿال فو مـتٍ : أول  

ذًمؽ ًمباًمبـام ج اعمـظؿبي  -إ ا أرادت اًمعؿبؾ ذبذا اعمـبتٍ  -أن شمرومع اجلفي اعمختصي ذم اًمنمبيمي 

 .ًمؾعرض قمغم اهلقئي اًمنمقمقي

إ ا رهمبً اًمنميمي ذم شمعديؾ اخلدموت اعمؼدمبي ًمؾؿ بؽميملم ذم هبذا اعمـبتٍ أو إضبوومي  :ث كق   

 .قمغم طمدةظمدموت أظمرى ومعؾقفو أن شمرومع  ًمؽ ًمؾفقئي ًمؾـظر ذم يمؾ ظمدمي مـفو 

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ22/1/1426                         (658)القرار              
 

 "اتؿاق١ٝ تطٜٛل عكاز"إجاش٠ : عاملٛضٛ
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمتوؾمبع واًمتسبعلم، 

 -هبببب 22/0/0221و20يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس  اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي،

م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 2/2/2112و2

ومؾحؼفبو، وشمببـظؿ آشمػوىمقببي  "اشمػوىمقببي شمسبقيؼ قمؼببور"اعمجؿققمبي اعمٍمببومقي ًمألومبراد؛ ًمؾـظببر ذم 

ورات اًمتل متؾؽفبو اًمنمبيمي اعمذيمقرة قمالىمي اًمنميمي سموعمؽتى اًمعؼوري اًمذي ؾمقتقمم شمسقيؼ اًمعؼ

 .مؼوسمؾ اًمسعل اًمذي حيصؾ قمؾقف اعمؽتى سمعد سمقع اًمعؼورات ًمؾؿ ؽميـ اًمذيـ ضمواوا قمـ ـمريؼف

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

اشمػوىمقبي "إضمو ة  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

 .ومؾحؼفو سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "ورشمسقيؼ قمؼ

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ22/1/1426: التاريخ             (659) القرار             
 

 ًَٚخكاتٗا،  «اتؿاق١ٝ تكدِٜ خدَات عكاز١ٜ»إجاش٠ : املٛضٛع

 (285)ٚ( 190)ٚ( 154)ٚإيػا٤ ايعكٛد ٚايُٓاذج اجملاش٠ بايكسازات 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :اًمديـ، أمو سمعد شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمتوؾمبع واًمتسبعلم، 

 -هبببب 22/0/0221و20اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 2/2/2112و2

اعمجو  سموًمؼرار  ي  "قمؼد شمؼديؿ ظمدموت قمؼوريي"ومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ اعمجؿققمي اعمٍم

هب، وهق قمؼد يـظؿ قمالىمي اًمنميمي سموعمؽتى اًمعؼوري 02/01/0201واًمتوريخ ( 212)اًمرىمؿ 

 .اًمذي يتقمم شمؼقيؿ اًمعؼورات اًمتل شمرهمى اًمنميمي ذااهو مؼوسمؾ أضمرة مؼطققمي قمـ يمؾ قمؼور

هبب اًمبذي أضمبو  22/01/0202واًمتبوريخ ( 022)ًمبرىمؿ وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي ا

واًمتبببوريخ ( 011)، وقمبببغم اًمؼبببرار  ي اًمبببرىمؿ "قمؼبببد اًمتبببزام سمبببلداا ظمبببدموت قمؼوريبببي"

 .هب اعمعّدل ًمؾؼرار اًمسوسمؼ1/2/0202

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 اشمػوىمقي شمؼديؿ "إضمو ة  رت اهلقئةقروسمعد اًمدراؾمي واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

ومؾحؼوهتو سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مبـ اهلقئبي، ويعبد هبذا اًمؼبرار  "ظمدموت قمؼوريي

 (.212)و ( 011)و ( 022)مؾغقًو ًمؾعؼقد واًمـام ج اعمجو ة سموًمؼرارات 

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

هلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل  عبــهللاب  ــي عقعــا :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ7/2/1426: التاريخ                        (660) القرار             

 

  «إبدا٤ زغب١ يف شسا٤ أضِٗ باألجٌ»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 ، ٚإيػا٤ ايُٓاذج «عكد بٝع أضِٗ باألجٌ»ٚمنٛذج 

 (623)ٚ ( 461)ٚ ( 446)ٚايعكٛد اجملاش٠ بايكسازات 

  6620ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

 اضمتامقمفبو اعمئببي، اًمسبـي اًمثوًمثبي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم

سمعبد  م،01/2/2112و01 -هبب 1/2/0221و1اًمدورة اًمثوًمثي، يقمل إرسمعوا واخلؿبقس 

اعمٍمبومقي ًمألومبراد؛ جؿققمبي اعممو ورد مـ  سم لنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو اـمالقمفو قمغم 

قمؼد سمقع أؾمفؿ " وكؿق ج "إسمداا رهمبي ذم ذاا أؾمفؿ سموٕضمؾ"شمعديالت قمغم كؿق ج ؾـظر ذم ًم

سمبوًمؼرار واعمعبّدل  هبب21/02/0220واًمتبوريخ ( 221)اعمجو يـ سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "سموٕضمؾ

واًمتبببوريخ ( 122)، وسمبببوًمؼرار  ي اًمبببرىمؿ هبببب22/2/0222واًمتبببوريخ ( 210) ي اًمبببرىمؿ 

 .هب20/2/0222

هبب 20/2/0220واًمتبوريخ ( 202)وسمعد آـمالع قمغم ىمبرار اهلقئبي اًمنمبقمقي  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة سمقع أؾمفؿ اًمنميموت اعمسو ي سموٕضمؾ": قمفومقضق
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: هبب ومقضبققمف21/02/0222واًمتبوريخ ( 212)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة قمؼد وكام ج سمقع إؾمفؿ سموًمتؼسقط"

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

أرةفم عؼة  بقةع "وكؿبق ج  "ا  رغبةة يف كا  أرةفم ب لجةرإبة "إضمو ة كؿق ج : أول  

ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمؾـام ج واًمعؼقد  ،سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "ب لجر

 (.122)و( 210)و( 221)اعمجو ة سموًمؼرارات 

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمـقع مـ اًمتعومؾ سموًمعقاسمط أشمقي :ث كق   

 .ؽقن إؾمفؿ ممؾقيمي ًمؾنميمي ىمبؾ سمقعفو ًمؾعؿقؾأن شم (0

أن شمؽقن إؾمفؿ ممو شمـطبؼ قمؾقف اًمعقاسمط اًمنمقمقي اًمصودرة مـ اهلقئي ذم ؿملن اًمتعومؾ  (2

 .سموٕؾمفؿ

أٓ يؽقن اعم ؽمي سموٕضمؾ مـ ذيمي اًمراضمحل هق اًمبذي سمبوع إؾمبفؿ قمبغم اًمنمبيمي؛  (2

 .ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي

إمم أضمببؾ مقضمببقدات ٓ جيببق  ومقفببو اًمتلضمقببؾ، يموًمببذهى  أٓ متثببؾ إؾمببفؿ حمببؾ اًمبقببع (2

 .واًمػعي واًمعؿالت ويموًمنميموت اًمتل شمؽقن حتً اًمتلؾمقس؛ ٕن مقضمقداهتو مو  اًمً كؼقداً 

 .ؾتؿقيؾ سموًمػو دة اًمرسمقييًمأٓ شمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  (2

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

قعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل   عبــهللاب  ــي ع :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ28/2/1426: التاريخ                        (661) القرار             
 

  «اتؿاق١ٝ تٓعِٝ عكٛد بٝع أضِٗ باألجٌ»إجاش٠ : املٛضٛع

 ٚايُٓٛذجني املًخكني بٗا
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو إول سمعد اعمئي، اًمسـي 

 -هببب 21/2/0221و21و21اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو م، سمعد اـمالقمفو قمغم 1/2/2112و1و2

اشمػوىمقببي شمـظببقؿ قمؼببقد سمقببع أؾمببفؿ "ؾـظببر ذم آؾمببتثامر واخلببدموت اًمبـؽقببي اخلوصببي؛ ًمجمؿققمببي 

واًمـؿق ضملم اعمؾحؼلم ذو، وهل اشمػوىمقي شمقىمع سملم اًمنمبيمي وقمؿال فبو ًمتـظبقؿ مبو يبتؿ  "سموٕضمؾ

راؤه مـ قمؼقد اًمبقع سمقـفام مسبتؼباًل ؾمبقاا أيموكبً شمؾبؽ اًمعؼبقد قمبـ ـمريبؼ اهلبوشمػ أم قمبـ إضم

 .ـمريؼ ومروع اًمنميمي

اًمؼبرار وقمبغم  هبب21/02/0220واًمتبوريخ ( 221)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

واًمتببوريخ ( 122)، وقمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ هببب22/2/0222واًمتببوريخ ( 210) ي اًمببرىمؿ 

 .هب20/2/0222

: هببب ومقضببققمف1/2/0221واًمتببوريخ ( 111)سمعببد آـمببالع قمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ و

، (قمؼبد سمقبع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ)وكؿبق ج ( إسمبداا رهمببي ذم ذاا أؾمبفؿ سموٕضمبؾ)إضمو ة كؿق ج "

 ."(122)و ( 210)و ( 221)وإًمغوا اًمـام ج واًمعؼقد اعمجو ة سموًمؼرارات 
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هبب 20/2/0220واًمتبوريخ ( 202)وسمعد آـمالع قمغم ىمبرار اهلقئبي اًمنمبقمقي  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة سمقع أؾمفؿ اًمنميموت اعمسو ي سموٕضمؾ": ومقضققمف

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

واًمـؿق ضملم اعمؾحؼلم ذو سموًمصبقغي  "اتػ ققة تـهقم عؼود بقع أرفم ب لجر"إضمو ة : أول  

 .عمقىمعي مـ اهلقئياعمرومؼي ذذا اًمؼرار ا

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمـقع مـ اًمتعومؾ سموًمعقاسمط أشمقي :ث كق   

 .أن شمؽقن إؾمفؿ ممؾقيمي ًمؾنميمي ىمبؾ سمقعفو ًمؾعؿقؾ (1

أن شمؽقن إؾمبفؿ ممبو شمـطببؼ قمؾقبف اًمعبقاسمط اًمنمبقمقي اًمصبودرة مبـ اهلقئبي ذم ؿمبلن  (1

 .اًمتعومؾ سموٕؾمفؿ

راضمحل هق اًمذي سموع إؾمبفؿ قمبغم اًمنمبيمي؛ أٓ يؽقن اعم ؽمي سموٕضمؾ مـ ذيمي اًم (1

 .ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي

أٓ متثؾ إؾمبفؿ حمبؾ اًمبقبع إمم أضمبؾ مقضمبقدات ٓ جيبق  ومقفبو اًمتلضمقبؾ، يموًمبذهى  (1

 .واًمػعي واًمعؿالت ويموًمنميموت اًمتل شمؽقن حتً اًمتلؾمقس؛ ٕن مقضمقداهتو مو  اًمً كؼقداً 

 .ػو دة اًمرسمقييؾتؿقيؾ سموًمًمأٓ شمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  (01

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ28/2/1426: التاريخ            (662) القرار             
 

  «إبدا٤ زغب١ يف شسا٤ أضِٗ باألجٌ»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

 (660)، ٚإيػا٤ اجملاش بايكساز «عكد بٝع أضِٗ باألجٌ»ٚمنٛذج 

 ، 724عكد بٝع أضِٗ باألجٌ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 

  830ٚمنٛذج إبدا٤ زغب١ يف شسا٤ أضِٗ باألجٌ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

اًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة و

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو إول سمعبد اعمئببي، 

 -هبب 21/2/0221و21و21اًمسـي اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م1/2/2112و1و2

إسمببداا رهمبببي ذم ذاا أؾمببفؿ "شمعببديالت قمببغم كؿببق ج ؾـظببر ذم اعمٍمببومقي ًمألومببراد؛ ًمجؿققمببي اعم

واًمتبوريخ ( 111)اعمجبو يـ سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "قمؼد سمقع أؾمبفؿ سموٕضمبؾ"وكؿق ج  "سموٕضمؾ

 .في اعمعـقي ذم اًمنميمي مـ أمقر شمتعؾؼ سموعمقضقعهب؛ و ًمؽ عمو اؾمتجد ًمدى اجل1/2/0221

هبب 20/2/0220واًمتبوريخ ( 202)وسمعد آـمالع قمغم ىمبرار اهلقئبي اًمنمبقمقي  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة سمقع أؾمفؿ اًمنميموت اعمسو ي سموٕضمؾ": ومقضققمف

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت 

أرةفم عؼة  بقةع "وكؿبق ج  "إبة ا  رغبةة يف كا  أرةفم ب لجةر" ة كؿق ج إضمو: أول  

سموًمصقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ اهلقئبي، ويعبد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمؾـؿبق ج  "ب لجر

 (.111)واًمعؼد اعمجو يـ سموًمؼرار 
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 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم هذا اًمـقع مـ اًمتعومؾ سموًمعقاسمط أشمقي :ث كق   

 .ؽقن إؾمفؿ ممؾقيمي ًمؾنميمي ىمبؾ سمقعفو ًمؾعؿقؾأن شم -0

أن شمؽببقن إؾمببفؿ ممببو شمـطبببؼ قمؾقببف اًمعببقاسمط اًمنمببقمقي اًمصببودرة مببـ اهلقئببي ذم ؿمببلن  -2

 .اًمتعومؾ سموٕؾمفؿ

أٓ يؽقن اعم ؽمي سموٕضمؾ مـ ذيمي اًمراضمحل هق اًمبذي سمبوع إؾمبفؿ قمبغم اًمنمبيمي؛  -2

 .ًمئال يؽقن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي

حمببؾ اًمبقببع إمم أضمببؾ مقضمببقدات ٓ جيببق  ومقفببو اًمتلضمقببؾ، يموًمببذهى أٓ متثببؾ إؾمببفؿ  -2

 .واًمػعي واًمعؿالت ويموًمنميموت اًمتل شمؽقن حتً اًمتلؾمقس؛ ٕن مقضمقداهتو مو  اًمً كؼقداً 

 .ؾتؿقيؾ سموًمػو دة اًمرسمقييًمأٓ شمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  -2

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ28/2/1426: التاريخ             (663)القرار              
 

 حهِ إجاز٠ املٛصٛف يف اير١َ َع تأجٌٝ األجس٠ : املٛضٛع

 املطتأجس إلْشا٥٘ أٚ تكطٝطٗا، ٚحهِ َكاٚي١
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو إول سمعد اعمئي، اًمسـي 

-هببب21/2/0221و21و21وا وإرسمعببوا واخلؿببقس اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمبب

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/2/2112و1و2

اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم طمؽبؿ إضمبورة اعمقصبقف ذم اًمذمبي وشمؼسبقط إضمبرة، 

ؿبالا سمطريبؼ ذم متقيبؾ م بوريع ًمؾع -وطمدهو أو مبع سمـبقش أظمبرى–وموًمنميمي شمرهمى اًمدظمقل 

 :اإلضمورة مع اًمتؿؾقؽ اًمالطمؼ، و ًمؽ قمغم اًمـحق أيت

يؽقن ًمدى اًمعؿقؾ منمبوع حيتبوج إمم متقيبؾ وشمـػقبذ، ومتبمضمره اًمنمبيمي قمقـبًو مقصبقومي ذم 

اًمذمي مع شمعؾقؼ متؾقؽف إيوهبو قمبغم ؾمبداد مجقبع دومعبوت اإلضمبورة، وهبذه اًمعبلم اعمقصبقومي هبل 

يمُي اًمعؿقؾ قمغم إك وا هذه اًمعلم اعمقصقومي، ومقؼقم اعمنموع اًمذي يريده اًمعؿقؾ، صمؿ شمؼوول اًمنم

هق سموًمتعوىمد مع مؼوول ًمتـػقذ اعمنموع سموعمقاصػوت كػسفو اًمتل شمعؿـفو قمؼد اعمؼووًمي سمقـف وسمبلم 

 .اًمنميمي، ومن ا اكتفك اعمنموع وشمسؾؿتف اًمنميمي ؾمؾؿتف ًمؾعؿقؾ إكػو ًا ًمعؼد اإلضمورة

و اًمسببببوسمع واًمتسببببعلم ذم ويموكببببً اهلقئببببي ىمببببد درؾمببببً هببببذا اعمقضببببقع ذم اضمتامقموهتبببب

هب واًمتوؾمع واًمتسعلم ذم 22/02/0222و20هب واًمثومـ واًمتسعلم ذم 2/02/0222و2و2

 .هب1/2/0221و1هب واعمئي ذم 22/0/0221و22و20
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وسمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مو ورد مـ اعمجؿققمي اعمٍمبومقي 

لضمر مـفبو مقصبقومًو ذم اًمذمبي ذم شمقىمقبع قمؼبد ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم طمؽؿ شمقيمقؾ اًمنمبيمي ًمؾؿسبت

اعمؼووًمي مع اعمؼوول اعمـػذ، مع اًمتٍميح سموؾمؿ اًمنميمي ـمرومًو ذم قمؼد اعمؼووًمي، وذم طمؽبؿ شمقيمقبؾ 

 .اًمنميمي ًمؾؿستلضمر ذم اإلذاف قمغم إك وا اعممضَمر اعمقصقف

ذي شمببلم وسمعد آـمالع قمغم اًمبحٌ اعمعد مـ أموكي اهلقئي ذم إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي، واًم

 .مـف أن ًمؾػؼفوا ىمقًملم ذم إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي مع شملضمقؾ إضمرة

 .اعمـع؛ ًمئال يصػم سمقع ديـ سمديـ، وهق ىمقل اعموًمؽقي وإصح قمـد اًم وومعقي: اًمؼقل إول

اجلقا  مو مل شمؽبـ سمؾػبظ اًمسبؾؿ أو اًمسبؾػ، وهبق ىمبقل احلـوسمؾبي ووضمبف قمـبد : اًمؼقل اًمثوين

 .اًم وومعقي

 :ؼفقي ذم اًمؼقًملم مو يليتومـ اًمـصقص اًمػ

ومـ ذط إضمورة اًمذمي أن يعجؾ اًمـؼبد قمـبد ": 2/222ضموا ذم سمدايي اعمجتفد ٓسمـ رؿمد 

 .اهب"موًمؽ ًمقخرج مـ اًمديـ سموًمديـ

ومببنن يمببون اًمعؼببد قمببغم مـػعببي ذم اًمذمببي مل جيببز سمببلضمرة ": 2/221وذم اعمفببذب ًمؾ ببػما ي 

ؾؿ سمثؿـ ممضمبؾ ومؽبذًمؽ اإلضمبورة، وٓ ممضمؾي؛ ٕن إضمورة مو ذم اًمذمي يموًمسؾؿ، وٓ جيق  اًمس

إن يمبون : جيق  طمتك يؼبض اًمعقض ذم اعمجؾس يمام ٓ جيق  ذم اًمسؾؿ، ومـ أصبحوسمـو مبـ ىمبول

اًمعؼد سمؾػظ اًمسؾؿ وضمى ىمبض اًمعبقض ذم اعمجؾبس؛ ٕكبف ؾمبؾؿ، وإن يمبون سمؾػبظ اإلضمبورة مل 

معـك اًمسؾؿ ومؽبون جيى؛ ٕكف إضمورة، وإول أفمفر؛ ٕن احلؽؿ يتبع اعمعـك ٓ آؾمؿ، ومعـوه 

طمؽؿف يمحؽؿف، وٓ شمستؼر إضمرة ذم هذه اإلضمورة إٓ سموؾمتقػوا اعمـػعبي؛ ٕن اعمعؼبقد قمؾقبف ذم 

 .اهب"اًمذمي ومال يستؼر سمدًمف مـ همػم اؾمتقػوا يموعمسؾؿ ومقف
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اإلضمورة اًمقاردة قمغم اًمذمي، ومبال : اًمـقع اًمثوين": 1/12وذم اًمعزيز ذح اًمقضمقز ًمؾراومعل 

ضمرة وآؾمبتبدال قمـفبو وٓ احلقاًمبي ذبو وٓ قمؾقفبو وٓ اإلسمبراا، سمبؾ جيبى جيق  ومقفو شملضمقؾ إ

.. .هذا إ ا شمعوىمبدا سمؾػبظ اًمسبؾؿ.. .اًمتسؾقؿ ذم اعمجؾس يمرأس مول اًمسؾؿ؛ ٕكف ؾمؾؿ ذم اعمـوومع

ومقضمفون، سمـق بو قمبغم أن آقمتببور سمبوًمؾػظ أم سمبوعمعـكل، أصبحفام .. .ومنن شمعوىمدا سمؾػظ اإلضمورة

 .اهب"..خ أيب قمكم أن احلؽؿ يمام ًمق شمعوىمدا سمؾػظ اًمسؾؿقمـد اًمعراىمقلم واًم ق

إضمورة قمبغم مقصبقف سمذمبي ( وإن ضمرت)": 2/211وذم ذح مـتفك اإلرادات ًمؾبفقيت 

يملؾمؾؿتؽ هذا اًمديـور ذم مـػعبي قمببد صبػتف يمبذا ويمبذا ًمبـبوا طمبو ط مبثاًل وىمببؾ ( سمؾػظ ؾمؾؿ)

( شملضمقبؾ كػبع)اقمتبؼم ( و)يـ، قمؼد؛ ًمئال يصػم سمقع ديـ سمد( اقمتؼم ىمبض أضمرة سمؿجؾس)اعممضمر 

 .اهب"ومنن مل شمؽـ سمؾػظ ؾمؾؿ وٓ ؾمؾػ مل يعتؼم  ًمؽ... إمم أضمؾ معؾقم يموًمسؾؿ،

وإن : ىمببول ذم اًمتؾخببقص واًمرقمويببي: اًمػو ببدة اًمثوكقببي": 1/00وذم اإلكصببوف ًمؾؿببرداوي 

اؾمتلضمر ذم اًمذمي فمفرًا يريمببف أو حيؿبؾ قمؾقبف إمم مؽبي سمؾػبظ اًمسبؾؿ اؿمبؽمط ىمببض إضمبرة ذم 

وإن يمون سمؾػبظ اإلضمبورة ضمبو  اًمتػبرو ىمببؾ :  اد ذم اًمرقمويي. س وشملضمقؾ اًمسػر مدة معقـياعمجؾ

 .اهب"اكتفك. وهؾ جيق  شملظمػمهل حيتؿؾ وضمفلم. اًمؼبض

اًمتؿقيبؾ : هب، ومقضبققمف21/2/0201ذم ( 202)وسمعد آـمالع قمغم ىمرار اهلقئي  ي اًمرىمؿ 

ل مببع جمؿققمببي سمـببقش إؾمببالمقي اًمببدظمق": ، ومقضببققمف(221)اجلامقمببل، وىمببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ 

: هببب، ومقضببققمف1/1/0201ذم ( 212)، وىمببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ "ًمتؿقيببؾ ضمببزا مببـ منمببوع

هببب، 02/00/0220ذم ( 220)، وىمببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ "(221)شمعببديؾ اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ "

اسمحبي، ذم قمؿؾقبوت اعمر( اًمقاقمد سموًمنماا أو أمر سموًمنمباا)طمؽؿ شمقيمقؾ اًمطرف اعمؼوسمؾ : ومقضققمف

اًمتؿقيؾ اًمتجؿقعل، وىمرار اهلقئي : هب، ومقضققمف02/1/0222ذم ( 221)وىمرار اهلقئي  ي اًمرىمؿ 

طمؽببؿ اؾمببتئجور قمببلم مقصببقومي ذم اًمذمببي : هببب، ومقضببققمف02/2/0222ذم ( 211) ي اًمببرىمؿ 

 .سمتلضمػمهو ًمطرف صموًمٌ -سمعد شمعقـفو-وشمقيمقؾ اعممضمر 
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صبودر مبـ هقئبي اعمحوؾمببي واعمراضمعبي اًم( 1)وسمعد آـمالع قمغم اعمعقور اًمنمقمل  ي اًمرىمؿ 

 :، وومقف"اإلضمورة واإلضمورة اعمـتفقي سموًمتؿؾقؽ": ًمؾؿمؾمسوت اعموًمقي اإلؾمالمقي، ومقضققمف

جيق  أن شمؼع اإلضمورة قمغم مقصقف ذم اًمذمي وصػًو مـعببطًو، وًمبق مل يؽبـ ممؾقيمبًو  2/2"

قومي ذم مققمد رسيون طمقٌ يتػؼ قمغم شمسؾقؿ اًمعلم اعمقص( اإلضمورة اعمقصقومي ذم اًمذمي)ًمؾؿمضمر 

اًمعؼد، ويراقمك ذم  ًمؽ إمؽون متؾؽ اعممضمر هلو أو صـعفو، وٓ ي ؽمط ومقفو شمعجقؾ إضمرة مبو 

وإ ا ؾمؾؿ اعممضمر همػم مو شمؿ وصػف ومؾؾؿستلضمر رومعبف وـمؾبى . مل شمؽـ سمؾػظ اًمسؾؿ أو اًمسؾػ

 .اهب"مو شمتحؼؼ ومقف اعمقاصػوت

قومي ذم اًمذمي ىمبؾ متؾؽفو أن  ًمؽ مستـد ضمقا  اإلضمورة ًمعلم مقص": وضموا ذم مستـد  ًمؽ

ٓ يمدي ًمؾـزاع، وهل يموًمسؾؿ، وٓ ي ؽمط شمعجقبؾ إضمبرة ومقفبو قمبغم أطمبد ىمبقًملم ًمؾ بوومعقي 

 .اهب"واحلـوسمؾي

 .وسمعد آـمالع قمغم يمالم اًمػؼفوا ذم آؾمتصـوع، وظمالومفؿ ذم شملضمقؾ اًمثؿـ ومقف

: اًمذي كص قمغم أكف هب،21/2/0200ذم ( 21)وسمعد آـمالع قمغم ىمرار اهلقئي  ي اًمرىمبؿ 

 .اهب"جيق  أن يؽقن اًمثؿـ ذم آؾمتصـوع معجاًل أو ممضماًل أو مؼسطوً "

اًمبذي كبص قمبغم أكبف  11/2/1وسمعد آـمالع قمغم ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل  ي اًمرىمؿ 

 .اهب"جيق  ذم قمؼد آؾمتصـوع شملضمقؾ اًمثؿـ يمؾف أو شمؼسقطف إمم أىمسوط معؾقمي ٔضمول حمددة"

: هببب، ومقضببققمف01/1/0222ذم ( 122)ىمببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ  وسمعببد آـمببالع قمببغم

 ."إضمو ة كؿق ج متؾقؽ ًمعلم ممضمرة معؾؼ قمغم اًمسداد"

: هببب، ومقضببققمف2/02/0222ذم ( 121)وسمعببد آـمببالع قمببغم ىمببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ 

 ."طمؽؿ اإلضمورة سملضمرة متغػمة"
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 :وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي ىمررت اهلقئي مو يليت

–جيق  أن شمؼع اإلضمبورة قمبغم مقصبقف ذم اًمذمبي ممبو يـعببط سموًمقصبػ، وإصبؾ : أوًٓ 

أن شمؽقن إضمرة معجؾي، وجيق  شمؼسقط إضمرة أو شملضمقؾفبو إ ا مل يؽبـ قمؼبد اإلضمبورة  -طمقـئذٍ 

 .سمؾػظ اًمسؾؿ أو اًمسؾػ ذم أرضمح ىمقزم اًمعؾاما

ًمبذًمؽ إصبؾ جيق  ًمؾنميمي ذم إضمورة اعمقصبقف ذم اًمذمبي أن شمعؾبؼ متؾبؽ اًمعؿقبؾ : صموكقوً 

اعممضمر قمغم ؾمداد مجقع دومعوت اإلضمورة، ومتـتؼؾ مؾؽقي اًمعلم إمم اًمعؿقؾ سمحصقل اعمعّؾؼ قمؾقبف، 

هبب، 01/1/0222واًمتبوريخ ( 122)وهذا ضموٍر قمبغم مبو أضمو شمبف اهلقئبي ذم ىمرارهبو  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة كؿق ج متؾقؽ ًمعلم ممضمرة معؾؼ قمغم اًمسداد": ومقضققمف

 : اًمذمي اًمذي حيتوج إمم إك وا شمرد قمغم صقر، أسمر هو مو يليتإضمورة اعمقصقف ذم: صموًمثوً 

أن شمؽببقن اإلضمببورة سمببدون متؾقببؽ ٓطمببٍؼ، ويتببقمم اعمببمضِمر إك ببوا اعمببمضَمر : اًمصببقرة إومم

 .اعمقصقف أو يؼوول ـمرومًو صموًمثًو إلك و ف

ا أن شمؽقن اإلضمورة سمدون متؾقؽ ٓطمبٍؼ، ويؼبوول اعمبمضِمُر اعمسبتلضمَر إلك بو: اًمصقرة اًمثوكقي

 .اعممضَمر اعمقصقف

أن شمؽقن اإلضمورة مع متؾقؽ ٓطمٍؼ، ويتقمم اعممضِمر إك وا اعممضَمر اعمقصقف : اًمصقرة اًمثوًمثي

 .أو يؼوول ـمرومًو صموًمثًو إلك و ف

أن شمؽقن اإلضمورة مبع متؾقبؽ ٓطمبٍؼ، ويؼبوول اعمبمضِمُر اعمسبتلضمَر إلك بوا : اًمصقرة اًمراسمعي

 .اعممضَمر اعمقصقف

ومفبل  –وهبل حمبؾ ؾمبمال اًمنمبيمي  - زة، أمبو اًمصبقرة اًمراسمعبي وموًمصقر اًمثالث إومم ضمو

 .ممـققمي ًم بفي اًمعقـي واسمتعودًا قمـ اًمصقريي
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أن يؽقن اعمستلضمر ويمقاًل ًمؾؿمضِمر ذم  -ذم طمول يمقن اعمؼوول اعمـػذ ـمرومًو صموًمثوً  -جيق  : راسمعوً 

ف، وطمقـئبٍذ شمقىمقع قمؼد اعمؼووًمي مع مـػبذ اعمنمبوع، وذم اإلذاف قمبغم إك بوا اعمبمضَمر اعمقصبق

 .شمطبؼ أطمؽوم اًمقيموًمي، ومـ  ًمؽ أن اًمقيمقؾ ٓ يعؿـ إٓ سموًمتعدي أو اًمتػريط

 .وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

ــك    :املٛقعوووٕٛ ــي املعـ ــهللاب  ـ ــاهلل عبـ ــي عقعـ ــهللاب  ـ ــي   ( )عبـ ــهللاب  ـ ــار، هلل عبـ ــهلل اببـ هلل  عـ

 .ي األطرمهلل  عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرع( ) مل 

 

                                                 
أرى ضمقا  اًمصبقر إرسمبع سمنمبط : مع اًمتحػظ» :حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (0)

 .شقيؾ سمػو دةاًمػرض مـف إظمػوا اًمتؿ أٓ يؽقن متؾؽ اعممضمر ًمؾؿـ لة سمعد إك و فو متؾؽو صقريو

أن اإلضمبورة مبع اًمتؿؾقبؽ اًمالطمبؼ قمبغم هبذه » :حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم اًمؼبرار، و كبص حتػظبف( 2)

 .ش536مو سمقـتف ذم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ اًمصػي سمقع يـتٍ أصمره ويلظمذ طمؽؿف قمغم 
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 هـ28/2/1426: التاريخ            (664) القرار             
 

 حهِ أخر تعسؾ١ ع٢ً اذتطابات ادتاز١ٜ : املٛضٛع

 اييت ٜكٌ َتٛضط زصٝدٖا ايشٗسٟ عٔ أيـ زٜاٍ
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :أمو سمعد سمنطمسون إمم يقم اًمديـ،

ومنن اهلقئبي اًمنمبقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو إول سمعبد اعمئببي، 

 -هبب 21/2/0221و21و21اًمسـي اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، أيوم اًمثالصموا وإرسمعوا واخلؿقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،1/2/2112و1و2

طمؽبؿ أظمبذ شمعرومبي قمبغم احلسبوسموت اجلوريبي اًمتبل يؼبؾ ؾـظبر ذم اعمٍمبومقي ًمألومبراد؛ ًمققمي جؿاعم

متقؾمط رصقدهو اًم فري قمـ أًمػ ريول، و ًمبؽ مؼوسمبؾ مبو شمؼدمبف اًمنمبيمي ٕصبحوب شمؾبؽ 

 .احلسوسموت مـ ظمدموت

وىمد سمقـً اجلفي اعمعـقي ذم قمرضفو ًمؾؿقضقع أن ًمػبرض اًمتعرومبي قمبغم احلسبوسموت اجلوريبي 

 :أؾمبوسمًو هل

أن ذيمي اًمراضمحل ًمقس ًمبدهيو اخلقبور ًمؼببقل طمسبوسموت اًمعؿبالا أو رومعبفو سمبؾ هبل  -0

طمسبى  –مؾزمي طمسى شمعؾقامت ممؾمسي اًمـؼد سمؼبقهلو مفام يمون مبؾغفو، يمام أكف ًمبقس ًمؾنمبيمي 

 .إهمالو طمسوسموت اًمعؿالا إ ا ىمّؾ اًمرصقد قمـ طمد معلم -شمؾؽ اًمتعؾقامت أيعًو 

 .سمغض اًمـظر قمـ رصقد احلسوب أن احلسوسموت هلو شمؽؾػي قمغم اًمنميمي -2

أن اًمنميمي شمؼبدم ظمبدموت جلؿقبع أصبحوب احلسبوسموت اجلوريبي، وهبل إمبو ظمبدموت  -2

 :مؼدمي ذم اًمػروع أو مـ ظمالل اًمؼـقات اإلًمؽؽموكقي، و ًمؽ قمغم اًمـحق أيت
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 اخلدموت اعمؼدمي ذم اًمػروع: 

 آؾمتػسور قمـ يمؾ مو يتعؾؼ سمحسوب اًمعؿقؾ اجلوري قمـ ـمريؼ ومروع اًمنميمي. 

 اإليداع ذم احلسوب اجلوري ؾمقاا أيمون إيداقمًو كؼديًو أم إيداع ؿمقؽوت. 

 اًمسحى مـ احلسوب اجلوري. 

  اًمتؼدم سمطؾى مـ ظمالل اًمػرع إلرؾمول يم بػ طمسبوب دوري يرؾمبؾ ًمؾعؿقبؾ قمبغم

 .قمـقاكف

 اخلدموت اعمؼدمي مـ ظمالل اًمؼـقات اإلًمؽؽموكقي: 

 اؾمتػسور، ـمبوقمي )ؾقوشمف اعمٍمومقي سمنمؽون اًمعؿقؾ اًمؼقوم سموًمعديد مـ قمؿ: ظمدمي اعمبوذ

 .قمـ ـمريؼ اإلكؽمكً( يم ػ طمسوب، حتقيؾ أمقال، ؾمداد ومقاشمػم ظمدموت

 سمنمؽون اًمعؿقؾ اًمقصقل إمم أمقاًمف سمسفقًمي قمـ ـمريؼ أضمفبزة : أضمفزة اًمٍمف أزم

 .اًمٍمف أزم اخلوصي سمنميمي اًمراضمحل أو أي مـ اًمبـقش اعمحؾقي

 يناؾمتخدام اًمرىمؿ اعمجو: اهلوشمػ اعمٍمذم. 

سمنصبدار سمطوىمبي ساف  -طمسى شمعؾقامت ممؾمسي اًمـؼد  -سموإلضوومي إمم أن اًمنميمي مؾزمي 

 .وإرؾمول يم ػ طمسوب ًمؾعؿقؾ إ ا ـمؾى  ًمؽ، وًمقس ًمؾنميمي احلؼ ذم رومض ـمؾى اًمعؿقؾ

هبب 01/1/0211سمتبوريخ  210/أ/شمعؿقؿ ممؾمسبي اًمـؼبد اًمعبريب اًمسبعقدي رىمبؿ م -2

عمحؾقي مؼوسمؾ ظمدموهتو، وهق يعطل احلؼ ًمؾبـقش اعمحؾقي اعمتعؾؼ سموٕضمقر اًمتل شمتؼوضوهو اًمبـقش ا

قمبغم احلسبوسموت ( ريبول ؿمبفريوً  2.2أي مبؾبغ )ريوًٓ قمـ يمؾ كصػ ؾمـببي ( 02)سمخصؿ مبؾبغ 

 .ريول( 0111)اجلوريي اًمتل يؼؾ معدل رصقدهو قمـ 

يمام سمقـً اجلفي اعمعـقي أن هـوش طمسوسموت ؾمقتؿ اؾمتثـوؤهو مـ شمطبقؼ هذه اًمتعرومبي وًمبق ىمبّؾ 

 :متقؾمط رصقدهو اًم فري قمـ أًمػ ريول، وهل
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احلسوسموت اجلوريي اًمتل شمستؼبؾ حتقيؾ راشمى أو طمسوسموت اًمطالب، سمـوا قمغم شمعؾقامت  .0

ممؾمسي اًمـؼد ومنن احلسوسموت اجلوريي اًمتل شمستؼبؾ حتقيؾ راشمى جيبى أن شمعػبك مبـ أي رؾمبقم 

 .مػروضي

 .شمؽوًمقػفو هذه احلسوسموت شمغطل. احلسوسموت اخلوصي سمعؿالا اًمصػقة واًمـخبي .2

 .طمسوسموت اًمنميموت واحلسوسموت احلؽقمقي وطمسوسموت اجلفوت اخلػميي .2

 .احلسوسموت سمدون اًمرصقد أو اعمؽ قومي .2

 .احلسوسموت اعمتقرم أصحوذو .2

 .احلسوسموت اعمحجق  قمؾقفو طمجزًا يمؾقوً  .1

وسمعد آـمالع قمغم مو اكتفً إًمقف اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي سم لن اعمقضقع ذم اضمتامقمفو اًمراسمع 

 .هب02/1/0222و00سمعد اعمئي ذم قمنم 

وسمعببد دراؾمببي اهلقئببي ًمؾؿقضببقع ومـوىم ببتفو ًمببف ذم اضمتامقمفببو اخلببومس واًمتسببعلم سمتببوريخ 

هبب، 22/0/0221و20هب، واضمتامقمفو اًمتوؾمع واًمتسعلم سمتبوريخ 21/02/0222و21و21

هبببب، واؾمبببتامقمفو إمم ذح اعمبببقفمػلم اعمختصبببلم، 1/2/0221و1واضمتامقمفبببو اعمئببببي سمتبببوريخ 

 .ذم اعمقضقع وإوموداهتؿ

: هبب ومقضبققمف22/1/0221واًمتبوريخ ( 222)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."احلؽؿ ذم سمركومٍ اًمتؿقز"

: هبب ومقضبققمف02/1/0222واًمتبوريخ ( 211)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."طمؽؿ إيرادات اخلدموت اعمٍمومقي"

ز سمعض اًمعؿالا سمنقمػو فؿ مـ رؾمقم طمؽؿ متققوسمعد آـمالع قمغم مـوىم وت اهلقئي عمقضقع 

 02و 02و 00اًمبببقاردة ذم حمبببورض اضمتامقموهتبببو اًمثبببوين واًمسببببعلم سمتبببوريخ  سمعبببض اخلبببدموت
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، واًمراسمببع هببب20/1/0222و21و01واًمثوًمببٌ واًمسبببعلم سمتببوريخ  هببب02/1/0222و02و

 .هب02/1/0222و02و00واًمسبعلم سمتوريخ 

جبوت وظمبدموت ذا بح اًمعؿبالا ىمو ؿبي مـتوسمعد آـمالع قمغم مـوىم وهتو أيعبًو عمقضبقع 

 .هب1/0/0222و2و2اًمقاردة ذم حمرض اضمتامقمفو اًمتوؾمع واًمسبعلم سمتوريخ  وىمـقات شمؼديؿفو

 .وسمعد آـمالع قمغم قمدد مـ اًمػتووى واًمؼرارات  ات اًمصؾي سموعمقضقع

أكف ٓ موكع مـ أن شملظمذ اًمنميمي رؾماًم معؾقمًو قررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي 

صحوب احلسوسموت اجلوريي يمؾفؿ أو سمععفؿ مؼوسمؾ اخلدموت اعمتوطمي ممبو يتعؾبؼ سموًمسبحى مـ أ

 .واإليداع، وقمغم اًمنميمي أن شمبلم  ًمؽ ًمؾعؿالا ىمبؾ اًمعؿؾ سمف

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

ــار،      :املٛقعوووٕٛ ــهلل اببـ ــكهلل  عـ ــي املعـ ــهللاب  ـ ــاهلل عبـ ــي عقعـ ــهللاب  ـ ــهللاب  ـــ ( )عبـ ي هلل عبـ

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم( )هلل  عهلل  ي ععهلل( ) مل 

                                                 
يمظمذ مـ صوطمى  مو دام أكف ؾمقف: زم وضمفي كظر» :حتػظ اًم قخ أ د اعمبوريمل قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (0)

احلسوب اًمؼؾقؾ دون صوطمى احلسوب اًمؽثػم، ومؽلن اًمنميمي مـحً صوطمى اًمنميمي اًمؽثػم هبذه اخلدمبي 

أن يمبؾ ىمبرض ضمبر كػعبو ومفبق رسمبو، صمبؿ ومقبف أظمبذ مبـ : ٕضمؾ اًمؼرض، ومحرم ومقفام هلذه اًمتػرىمبي، وإصبؾ

 .ش-واهلل أقمؾؿ–أظمرى  صوطمى اًمؼؾقؾ ًمصوطمى اعمول اًمؽثػم، وهذا مـ ؿملكف أن جيعؾ اعمول ذم ـمو ػي دون

مبو دام أكبف ؾمبقف : زم وضمفي كظر طمسبى أيت» :حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (2)

يمظمذ مـ صوطمى احلسوب اًمؼؾقؾ دون صوطمى احلسوب اًمؽثػم، ومؽلن اًمنميمي مـحً صبوطمى اًمنمبيمي 

أن يمؾ ىمرض ضمر كػعو ومفق رسمو، صمبؿ : اًمؽثػم هذه اخلدمي ٕضمؾ اًمؼرض، ومحرم ومقفام هلذه اًمتػرىمي، وإصؾ

              ومقف أظمذ مـ صوطمى اًمؼؾقؾ ًمصوطمى اعمول اًمؽثبػم، وهبذا مبـ ؿمبلكف أن جيعبؾ اعمبول ذم ـمو ػبي دون أظمبرى 

 .ش-واهلل أقمؾؿ–

 .شمتقىمػ»: حتػظ اًم قخ أ د سمـ  قد قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (2)
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 هـ12/3/1426: التاريخ                       (665) القرار             
 

 «عكد صسف أزباح شسن١ َطا١ُٖ»إجاش٠ : املٛضٛع
 

سون احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف، ومـ شمبعفؿ سمنطم

 :إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين سمعد اعمو ي، اًمسـي 

 -هببب 02/2/0221و00و01اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

مبو ورد  سم لنو مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفسمعد اـمالقمفو قمغم  ،م20/2/2112و21و01

 "قمؼبد سف أرسمبوح اًمنمبيموت اعمسبو ي"شمعبديؾ ؾـظبر ذم اعمٍمبومقي ًمألومبراد؛ ًمجؿققمبي اعممـ 

هب، واًمبذي يبتؿ سمؿؼتعبوه سف 21/00/0222واًمتوريخ ( 221)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 .أرسموح اًمنميموت اعمسو ي ًمؾؿسو لم ومقفو قمـ ـمريؼ ذيمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر

قمؼبد "إضمبو ة قةررت اهلقئةة  ؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتوسمعد اًمدرا

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، وٓ يعد هذا اًمؼرار  "سف أرسموح ذيمي مسو ي

 .مؾغقًو ًمؾؼرار اًمسوسمؼ ومؾؾجفي اعمعـقي اًمعؿؾ سملي مـفام

 .أمجعلماهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف  صغمو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ12/3/1426: التاريخ             (666)القرار              
 

 إجاش٠ اتؿاق١ٝ تكدِٜ بطاقات االتصاٍ َطبك١ ايدؾع: املٛضٛع
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين سمعد اعمئي، اًمسبـي 

-هببب02/2/0221و00و01قس اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿبب

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد 20/2/2112و21و01

، "اشمػوىمقبي شمؼبديؿ سمطوىمبوت آشمصبول مسببؼي اًمبدومع"مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم 

( كؽمكبًاجلقال، اهلبوشمػ، اإل)وهل اشمػوىمقي سملم ذيمي اًمراضمحل وشموضمٍر يبقع سمطوىموت آشمصول 

مسبؼي اًمدومع، شمتقح اًمنميمي ًمؾتوضمر سمؿقضمبفو أن يبقع شمؾؽ اًمبطوىموت مـ ظمالل أضمفزة اًمٍماف 

، -يمؾ هذه اًمؼـقات أو سمععبفو سمحسبى آشمػبوو–أزم واإلكؽمكً اعمٍمومقي واهلوشمػ اعمٍمذم 

. رؾمؿ شملؾمقس اخلدمي عمرة واطمدة -0: وشملظمذ اًمنميمي مؼوسمؾ  ًمؽ صمالصمي أكقاع مـ اًمرؾمقم هل

 .رؾمؿ قمـد متوم يمؾ قمؿؾقي سمقع -2. ؿ اؿمؽماش ؾمـقيرؾم -2

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

اشمػوىمقبي "وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت ىمررت اهلقئي إضمو ة 

مبـ اهلقئبي؛ قمبغم أن  سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي "شمؼديؿ سمطوىموت آشمصول مسبؼي اًمدومع

 .شمؽقن شمؾؽ اًمبطوىموت مبوطمي اًمـػع ذقموً 

 .وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ12/3/1426: التاريخ             (667) رالقرا             
 

 حهِ حصٍٛ ايشسن١ ع٢ً بطاق١ ختؿٝض : املٛضٛع

 ْادٟ املطاعِ ايدٚي١ٝ بعٛض ٚإٖدا٥ٗا يعُال٥ٗا
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

يمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثوين سمعد اعمئي، اًمسبـي ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنم

-هببب02/2/0221و00و01اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

مبو ورد  سم لنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،20/2/2112و21و01

طمؽبؿ طمصبقل اًمنمبيمي قمبغم سمطوىمبي ختػبقض كبودي ؾـظبر ذم اعمٍمومقي ًمألومبراد؛ ًمجؿققمي اعممـ 

اعمطوقمؿ اًمدوًمقي سمعقض وإهدا فو ًمعؿال فو؛ رهمبي ذم ضمبذب اًمعؿبالا ًمؾنمبيمي و يبودة إىمببوهلؿ 

 .قمغم مـتجوهتو اعمتـققمي

سمعبد أن  –واًمبطوىمي اعمذيمقرة هل سمطوىمي ختػبقض يصبدرهو كبودي اعمطبوقمؿ اًمدوًمقبي سمؿؼوسمبؾ 

مؾمسبوت ذم اعمؿؾؽبي اًمعرسمقبي اًمسبعقديي وذم همػمهبو، يعؼد اًمـودي اشمػوىمقبوت مبع اًمؽثبػم مبـ اعم

ويصدر سمذًمؽ يمتقَى دًمقؾ اًمععقيي اًمذي حيتقي قمغم ىمو ؿي اعممؾمسوت اًمتل يؿؽـ أن يسبتػقد 

وحيصؾ طمومؾ اًمبطوىمي قمـد إسمرا هبو ًمؾتبوضمر اعم بورش ذم قمعبقيي اًمـبودي  -مـفو طمومؾ اًمبطوىمي 

مو اؿمؽماه مـف، وٓ يؾتزم كودي اعمطبوقمؿ  اعمذيمقر اعمسّجؾ ذم دًمقؾ اًمععقيي قمغم ختػقض ذم صمؿـ

قمـببد إظمببالل اًمتببوضمر سمببوًمتخػقض سمنقمطببوا طمومببؾ اًمبطوىمببي مبؾببغ ( مصببدر اًمبطوىمببي)اًمدوًمقببي 

 .اًمتخػقض، يمام أن مصدر اًمبطوىمي ٓ يدومع ًمؾتوضمر ؿمقئًو ًمؾحصقل قمغم اًمتخػقض
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هبب 22/1/0202واًمتبوريخ ( 012)وسمعد آـمالع قمغم ىمبرار اهلقئبي اًمنمبقمقي  ي اًمبرىمؿ 

، وقمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ "(أيوسمو)قمدم ضمقا  إصدار اًمنميمي ًمبطوىمي اعمسوومر اًمدوزم ": ومقضققمف

جموكببًو إمم ( أيوسمببو)إصببدار اًمنمببيمي سمطوىمببي ": هببب ومقضببققمف01/1/0202واًمتببوريخ ( 011)

هبب 22/1/0221واًمتبوريخ ( 222)، وقمغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ "م ؽميمل سمطوىمي اًمػقزا اًمذهبقي

واًمتبببوريخ ( 222)، وقمبببغم اًمؼبببرار  ي اًمبببرىمؿ "سمركبببومٍ اًمتؿقبببز احلؽبببؿ ذم": ومقضبببققمف

، وقمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ "طمؽؿ اهلدايو اًمعقـقي ًمعؿالا اًمنميمي": هب ومقضققمف22/1/0221

شمؼبديؿ اًمنمبيمي سمركبومٍ ختػقعبوت اًمػقبزا ": هب ومقضبققمف02/1/0222واًمتوريخ ( 222)

سمركبومٍ ": هبب ومقضبققمف02/1/0222واًمتبوريخ ( 222)، وقمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ "اًمعوعمقي

واًمتبببوريخ ( 101)، وقمبببغم اًمؼبببرار  ي اًمبببرىمؿ "اًمتخػقعبببوت حلبببومكم سمطوىمبببوت اًمنمبببيمي

شمؼديؿ سمركومٍ ضمو زة اًمـؼوط اعمؽتسبي قمغم اؾمتخدام اًمبطوىموت ": هب ومقضققمف21/2/0222

 ."آ تامكقي

 .وسمعد آـمالع قمغم مجؾي ممو يمتى ذم اعمقضقع مـ سمعض اًمػؼفوا اعمعوسيـ

 .آـمالع قمغم قمدد مـ اًمػتووى واًمؼرارات  ات اًمصؾي سموعمقضقعوسمعد 

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، 

جيق  احلصقل قمغم سمطوىمي اًمتخػقض سمعقض إ ا يمون مصدر شمؾؽ اًمبطوىمي ـمرومبًو آظمبر  :أول  

م اًمتخػببقض)همببػَم اًمؼوسمببؾ هلببو  مببـ أضمببؾ  ، ومل يببدومع مصببدرهو ًمؼوسمؾفببو قمقضببوً (أي همببػم ُمؼببد 

اًمتخػقض، ومل يؾتزم مصدرهو سمدومع مبؾغ اًمتخػقض حلومؾفو قمـبد إظمبالل ىموسمؾفبو سمبف، ومل يؽبـ 

 .اًمتخػقض ذم مـتجوت أو ظمدموت حمرمي ذقموً 

أن هبذا اًمعبقض مؼوسمبؾ : ووضمف ضمقا  دومع اًمعقض ذم شمؾبؽ اًمبطوىمبي قمبغم اًمـحبق اعمبذيمقر

مكم اًمبطوىمببي وىموسمؾقفببو مببـ اًمسؿرسببة؛ ٕن ُمصببدر اًمبطوىمببي سموًمقصببػ اعمببذيمقر وؾمببقط سمببلم طمببو

 .اًمتجور
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وقمغم  ًمؽ ومؾؾنميمي أن شمدومع قمقضبًو مؼوسمبؾ احلصبقل قمبغم سمطوىمبي كبودي اعمطبوقمؿ اًمدوًمقبي 

 .اعمبقـي ذم مؼدمي اًمؼرار؛ ٓكطبوو شمؾؽ اًمؼققد قمؾقفو

جيق  ًمؾنميمي إهداا سمطوىمي كودي اعمطوقمؿ اًمدوًمقي ًمعؿال فو قمغم أٓ خُيّص ذو أصحوب  :ث كق   

وذم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ ( 222)وريي؛ و ًمؽ طمسى مبو ضمبوا ذم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ احلسوسموت اجل

(222.) 

ذم طمول اؾمتخدام اًمنميمي ًمبـام ج أو اشمػوىمقبوت ذم هبذا اعمـبتٍ ومعؾقفبو أن شمرومبع  ًمبؽ  :ث لث   

 .ًمؾفقئي ًمؾـظر ذم إضمو هتو

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   عبهللاب  ي :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 

                                                 
زم وضمفي كظبر خموًمػبي، ومبلرى ضمبقا  ذاا وسمقبع »: ص حتػظفحتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمغم اًمؼرار، و ك (0)

يمبام أرى أن عمبـ اؿمبؽماهو وطمبرم مبـ . وإهداا سمطوىمي اًمتخػقض مطؾؼو سمنمط أن شمستخدم ذم أمقر مبوطمي

ظمصو صفو مطوًمبي مصدرهو سمؿبؾغ اًمتخػقض ًمؽقهنو قمؼدا م تؿال قمبغم اإلًمبزام وآًمتبزام سمبلم ـمرومقفبو 

 .ش-واهلل أقمؾؿ–ومـ ضموا قمـ ـمريؼفام 
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 هـ4/4/1426: التاريخ                     (668) القرار             
 

 إجاش٠ تعدٜالت ع٢ً : املٛضٛع

 "اتؿاق١ٝ خدَات االضتجُاز عرب االْرتْت"
 

 وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثوًمبٌ سمعبد اعمئبي، 

-هببب2/2/0221و2و2اًمسببـي اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

مبو ورد  سم لنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،02/2/2112و00و01

اتػ ققةةة خةة م ت الرةةتث ر عةة  "إضمببو ة شمعببديالت قمببغم ؾـظببر ذم جمؿققمببي آؾمببتثامر؛ ًممببـ 

ًمت ؿؾ آؿمؽماش اإلضوذم وآؿمؽماش اجلديد، ومـ صَمبؿ إضبوومي ظمصبو ص شمبداول  "الكرتكت

 .آكؽمكً ذم ظمدمي اعمبوذاًمصـوديؼ آؾمتثامريي قمؼم 

هبب 02/1/0222واًمتبوريخ ( 221)وسمعد آـمالع قمغم ىمبرار اهلقئبي اًمنمبقمقي  ي اًمبرىمؿ 

  "اشمػوىمقي ظمدموت آؾمتثامر قمؼم آكؽمكً"سمنضمو ة 

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، 

 :"ع  الكرتكت اتػ ققة خ م ت الرتث ر"إضمراا اًمتعديالت أشمقي قمغم  :أول  

 شمعديؾ اًمعبورة اًمقاردة ذم ظمصو ص اخلدمي ضؿـ اعمودة اًمثوكقي مـ آشمػوىمقي اعمذيمقرة؛ .0

ًمتؽبقن  "فو اًمعؿقبؾآؿمؽماش اإلضورم ذم صـوديؼ اًمراضمحل آؾمتثامريي اعم ؽمش ومق":  وكصفو

 ."آؿمؽماش ذم صـوديؼ اًمراضمحل آؾمتثامريي": سموًمـص أيت
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ذم اًمتعومببببؾ اعمسببببؿقح سمببببف؛ ( 2/0/0)ذم اًمػؼببببرة  شمعببببديؾ اًمعبببببورة اًمببببقاردة  .2

آؿمببؽماش اإلضببوذم ذم اًمصبببـوديؼ آؾمببتثامريي اعم ببؽمش ومقفببو اًمعؿقؾ؛سموًمنمبببوط ":وكصببفو

آؿمبببؽماش ذم اًمصبببـوديؼ آؾمبببتثامريي؛ سموًمنمبببوط ": ًمتؽبببقن سمبببوًمـص أيت "... وإطمؽبببوم

 .اش اإلضوذماًمخ؛ و ًمؽ ًمت ؿؾ آشمػوىمقي آؿمؽماش اجلديد وآؿمؽم "... وإطمؽوم

ٓ سمد أن يؽقن اًمعؿقؾ ىمد اؿمؽمش ذم اًمصبـدوو ": وكصفو( 2/2/0: )طمذف اًمػؼرة  .2

آؾمتثامري اعمعـل، وىمد وىمع قمغم اشمػوىمقي اًمصـدوو، ويعد شمسجقؾ سمقوكوشمف إؾموؾمبقي ذم اًمـظبوم 

 .و ًمؽ ًمؾغرض كػسف "ذـمًو ًمؼبقل أي قمؿؾقي شمتؿ قمـ ـمريؼ اًمؼمكومٍ أو اًمـظوم

ـ إضوومي ظمصو ص شمداول اًمصـوديؼ آؾمبتثامريي قمبؼم آكؽمكبً ذم ظمدمبي ٓ موكع م :ث كق   

اتػ ققةة خة م ت " يثببً اـمبالع اًمعؿقبؾ قمبغم اعمبوذ؛ قمغم أن شمتعؿـ ظمطقات آؿمبؽماش مبو

وقمغم آشمػوىمقي اخلوصي سمؽؾ صـدوو يرهمى آؿمؽماش ومقف، ومقاومؼتف  "الرتث ر ع  الكرتكت

 .قمؾقفو

 .؛ ومؾؾنميمي اًمعؿؾ سملي مـفام(221)ًمؾؼرار  وٓ يعد هذا اًمؼرار مؾغقوً  

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ4/4/1426: التاريخ                          (669)القرار              
 

إجاش٠ اضتدداّ ْكط١ بٝع يَتتطًَِ ايشسن١ : املٛضٛع

 املبًؼ ايرٟ ٜسٜد ايعٌُٝ حتًٜٛ٘ عٔ طسٜكٗا 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

قئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمثوًمبٌ سمعبد اعمئبي، ومنن اهل

-هببب2/2/0221و2و2اًمسببـي اًمثوًمثببي، اًمببدورة اًمثوًمثببي، أيببوم اًمثالصمببوا وإرسمعببوا واخلؿببقس 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مبو ورد 02/2/2112و00و01

اد؛ ًمؾـظبر ذم اؾمبتخدام كؼطبي سمقبع ذم مريمبز اًمٍمباومي واًمتحقيبؾ مـ اعمجؿققمي اعمٍمبومقي ًمألومبر

اعمبؾغ اًمذي يريد اًمعؿقؾ حتقيؾف؛ و ًمؽ سمتؿرير سمطوىمتف آ تامكقي  -قمـ ـمريؼفو–ًمَتتسّؾؿ اًمنميمي 

وظمصبؿ اعمبؾبغ، صمبؿ يبتؿ سمعبد  ًمبؽ إضمبراا قمؿؾقبي ( سمطوىمي اخلصبؿ)أو سمطوىمي اًم بؽي اًمسعقديي 

 .اًمتحقيؾ

لوؾمتلظمذ اًمنميمي مـ اًمعؿقب رؾمباًم مؼوسمبَؾ  -سموإلضبوومي إمم رؾمبؿ احلقاًمبي اعمعتبود–ؾ اعمحبق 

سمطوىمبي )اؾمتخدام كؼطي اًمبقع اعمقضمقدة ذم اعمريمبز، وًمبـ خيتؾبػ اًمرؾمبؿ سمبوظمتالف كبقع اًمبطوىمبي 

 .وٓ سموظمتالف ُمصدرهو( ا تامكقي أو سمطوىمي اًم بؽي اًمسعقديي

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

هبببب، 01/2/0222واًمتبببوريخ ( 212)سمعبببد آـمبببالع قمبببغم ىمبببرار اهلقئبببي  ي اًمبببرىمؿ و

، وىمبرار اهلقئبي "ذوط وأطمؽوم إصدار سمطوىمبي اًمراضمحبل"شمعديالت قمغم كؿق ج : ومقضققمف
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 يبودة رؾمبؿ اًمسبحى اًمـؼبدي : هبب، ومقضبققمف01/2/0222واًمتبوريخ ( 211) ي اًمبرىمؿ 

 .سموًمبطوىموت آ تامكقي قمام طمددشمف اًمنميمي اًمعوعمقي

 :مو يليتقررت اهلقئة وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، 

 -قمـ ـمريؼفبو–ًمؾنميمي أن شمستخدم كؼطي سمقع ذم مرايمز اًمٍماومي واًمتحقيؾ، ًمَتتسّؾؿ  :أول  

اعمبؾغ اًمذي يريد اًمعؿقؾ حتقيؾف، سمتؿرير سمطوىمتف؛ ؾمقاا أيموكبً سمطوىمبي ا تامكقبي أم سمطوىمبي اًم ببؽي 

 (.سمطوىمي اخلصؿ)احلسوب اجلوري  اًمسعقديي اًمتل شمستخدم ذم اخلصؿ مـ

ل رؾمباًم آظمبر إضبوومي إمم رؾمبؿ احلقاًمبي  :ث كق    سمحسبى -ًمؾنميمي أن شملظمذ مـ اًمعؿقؾ اعمحق 

إ ا شمسّؾؿً مـف اعمبؾغ اًمذي يريد حتقيؾف قمبـ ـمريبؼ متريبر سمطوىمبي اًم ببؽي اًمسبعقديي  -آشمػوو

ؾمبقاا -ر سمطوىمتي آ تامكقبي اخلوصي سمف، أمو إ ا شمسؾؿً مـف اعمبؾغ قمـ ـمريؼ متري( سمطوىمي اخلصؿ)

ومقجى أن يؽقن اًمرؾمُؿ أظمبر اعمعبوف إمم  -أيموكً صودرة مـ ذيمي اًمراضمحل أم مـ همػمهو

رؾمؿ احلقاًمي ذم طمبدود اًمتؽؾػبي اًمػعؾقبي اعمببوذة؛ ٕن مبو  اد قمبـ  ًمبؽ كػبع ًمؾؿؼبِرض ضمبّره 

 .اًمؼرض؛ ومؾؿ جيز

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   :ٕٛاملٛقع

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

                                                 
زم وضمفبي اًمـظبر، ومبلرى أن ًمؾنمبيمي أن شملظمبذ »: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمبغم اًمؼبرار، و كبص حتػظبف (0)

اًمرؾمؿ قمغم اًمتحقيؾ مطؾؼو ؾمقاا أيمون قمـ ـمريؼ مترير سمطوىمي اًم بؽي اًمسعقديي أم يمون قمـ ـمريؼ سمطوىمبي 

 -ؾبف اؾمبتخدام اجلفبو مؼوسم آ تامن طمقٌ إن اًمرؾمؿ ٓ قمالىمي ًمف سمؿبؾغ اًمسحى ىمبؾ أو يمثبر وإكبام هبق ذم

 .ش-واهلل أقمؾؿ
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 هـ26/4/1426: التاريخ                        (671) القرار              
 

  «حٛاي١/طًب إصداز شٝو َصسيف»تعدٌٜ منٛذج : املٛضٛع

 (451)يكساز اجملاش با

  836ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اخلبومس سمعبد اعمئبي، 

-هبب21/2/0221و22و22ًمثي، أيوم إرسمعوا واخلؿبقس واجلؿعبي اًمسـي اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثو

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 2/1/2112و2و0

 "طمقاًمبي/ـمؾبى إصبدار ؿمبقؽ مٍمبذم"اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ كؿق ج 

 .هب22/0/0222واًمتوريخ ( 220)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

ـمؾبى "إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئةة قةررتوإضمراا مجؾي مبـ اًمتعبديالت  اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعد هبذا اًمؼبرار  "طمقاًمي/إصدار ؿمقؽ مٍمذم

( 220)اعمجببو  سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ  "طمقاًمببي/ـمؾببى إصببدار ؿمببقؽ مٍمببذم"مؾغقببًو ًمـؿببق ج 

 .هب22/0/0222واًمتوريخ 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم صغمو

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/5/1426: التاريخ              (672)القرار              
 

 مناذج زٖٔ إٜسادات عكاز١ٜ تعدٌٜ : املٛضٛع

 ، ٚإجاش٠ مناذج جدٜد٠(631)اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبودس سمعبد اعمئبي، 

 -هببببب 1/2/0221و1اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/1/2112و02

 "إىمبرار سمبرهـ أىمسبوط قمؼبور مبقبع"اعمجؿققمي اعمٍمبومقي ًمؾنمبيموت؛ ًمؾـظبر ذم شمعبديؾ كؿبق ج 

اًمتبزام اعم بؽمي مبـ اًمعؿقبؾ سموًمسبداد "وكؿق ج  "قمؼورإىمرار سمرهـ إيرادات شملضمػم "وكؿق ج 

اعمجبو ة  "اًمتزام اعمستلضمر مـ اًمعؿقؾ سموًمسداد ًمنمبيمي اًمراضمحبل"وكؿق ج  "ًمنميمي اًمراضمحل

إيببداع "هببب، وًمؾـظببر ذم إضمببو ة كؿببق ج 01/1/0222واًمتببوريخ ( 120)سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ 

سمبرهـ ( ؿؾقبؽ اًمالطمبؼاؾمبتئجور مبع اًمت/ذاا سموًمتؼسبقط)ـمؾبى "وكؿبق ج  "إيرادات قمؼبور

 ."سمقوكوت مستلضمر قمؼور اإليراد"وكؿق ج  "إيرادات قمؼور

إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئة قررت، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

وكؿبق ج  "إىمبرار سمبرهـ إيبرادات شمبلضمػم قمؼبور"وكؿبق ج  "إىمرار سمبرهـ أىمسبوط قمؼبور مبقبع"

اًمتزام اعمستلضمر مـ اًمعؿقبؾ "وكؿق ج  "د ًمنميمي اًمراضمحلاًمتزام اعم ؽمي مـ اًمعؿقؾ سموًمسدا"

ذاا )ـمؾببى "وكؿببق ج  "إيببداع إيببرادات قمؼببور"وكؿببق ج  "سموًمسببداد ًمنمببيمي اًمراضمحببل
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سمقوكبوت مسبتلضمر "وكؿبق ج  "سمرهـ إيرادات قمؼبور( اؾمتئجور مع اًمتؿؾقؽ اًمالطمؼ/سموًمتؼسقط

ويعبد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمـؿبق ج  ،سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "قمؼور اإليراد

وكؿبق ج  "إىمبرار سمبرهـ إيبرادات شمبلضمػم قمؼبور"وكؿبق ج  "إىمرار سمبرهـ أىمسبوط قمؼبور مبقبع"

اًمتزام اعمستلضمر مـ اًمعؿقبؾ "وكؿق ج  "اًمتزام اعم ؽمي مـ اًمعؿقؾ سموًمسداد ًمنميمي اًمراضمحل"

 .هب01/1/0222واًمتوريخ ( 120)اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "سموًمسداد ًمنميمي اًمراضمحل

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/5/1426: التاريخ              (673) القرار             
 

 ايبطاق١ اال٥تُا١ْٝ ذات ايعال١َ ايتجاز١ٜ املشرتن١ حهِ: ٛضٛعامل
  

وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده، حمؿد وآًمف وصحبف ومبـ شمببعفؿ  هلل احلؿد

 :يقم اًمديـ، أمو سمعد إممسمنطمسون 

ذم اضمتامقمفو اًمسبودس سمعبد اعمئبي،  ًمالؾمتثامراهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي  ومنن  

-هببببب1/2/0221و1وإرسمعببببوا  اًمثالصمببببوايببببقمل ًمسببببـي اًمثبببببوًمثي، اًمببببدورة اًمثبببببوًمثي، ا

مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ  اعمعدةم، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض 02/1/2112و02

آ تامكقي  ات اًمعالمي اًمتجوريي اعم بؽميمي؛  اًمبطوىمياعمجؿققمي اعمٍمومقي؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة إصدار 

اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر، حتؿبؾ اًمعالمبي اًمتجوريبي  ذيمبيدرهو وهل سمطوىمي ا تامكقبي شمصب

جلفي مـ اجلفوت، ويؿؽـ اؾمبتخدامفو قمبؼم كؼبوط اًمبقبع،  اًمتجورييًمنميمي اًمراضمحل واًمعالمي 

سمطوىمتل ومقزا وموؾمؽم يمورد، وشم تؿؾ هذه اًمبطوىمبي قمبغم اًمعديبد  شمؼبؾوآٓت اًمٍمف أزم اًمتل 

ًمراضمحل؛ وىمد شمبدومع ذيمبي اًمراضمحبل ًمتؾبؽ اجلفبي صبوطمبي ذم سمطوىموِت ا اعمتوطميمـ اعمؿقّزات 

رؾمقم اإلصدار، ومـ رؾمقم اًمتجديد، ومـ رؾمقم يمبؾ قمؿؾقبي دمبري ومقفبو؛  مـاًمعالمي كسبي 

ضمفوت همػم رسمحقي؛ مثؾ اعممؾمسبوت، :وهذه اجلفوت قمغم كققملم؛ إول. اًمـؼديقمدا اًمسحى 

همبػم  اعممؾمسبوتي، وكحقهو مبـ اعمفـقي، واعممؾمسوت اًمتعؾقؿق اخلػميي،واجلؿعقوتواجلؿعقوت 

واعمرايمببز  اًمػـبودو،ضمفبوت رسمحقببي؛ مثبؾ اخلطببقط اجلقيبي، وؾمؾسببؾي : اًمتجوريبي، اًمـبقع اًمثببوين

وشمؼبدم شمؾبؽ  .اًمتل شمسعك إمم حتؼقؼ اًمرسمح اًمتجوريياًمتجوريي اًمؽبػمة، وكحقهو مـ اعممؾمسوت 

 .اًمبطوىميوطمسقموت قمغم معروضوهتو حلومؾ  وامتقو ات،اجلفوت اًمرسمحقي قمروضًو ظموصي، 

 :يليت مو اهلقئة قررتواًمتلمؾ  واًمـظر اًمدراؾمي وسمعد
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ًمؾنميمي إصدار اًمبطوىمي آ تامكقي  ات اًمعالمي اًمتجوريبي اعم بؽميمي مبع اجلفبوت  جيق  :أول  

، وجيق  اًمتعومبؾ ذبو قمبغم اًمـحبق اًمبقارد ذم قمبرض اًمنمبيمي  ات إك طي اعمبوطمي اًمرسمحقي همػم

ٕن مو متـحبف اًمنمبيمي ًمتؾبؽ اجلفبوت إكبام هبق مبـ ىمبقبؾ  اًمؼرار؛ و ًمؽ هذااعمقضح ذم مؼدمي 

 .وًمقس ومقف معووضي اؾمتحؼوىمفو،اًمتـو ل قمـ سمعض 

 ات اًمعالمي اًمتجوريبي اعم بؽميمي مبع اجلفبوت  آ تامكقياًمبطوىمي  إصدار ًمؾنميمي جيق : ث كق   

ًمصببوطمى اًمعالمببي اًمتجوريببي أي  شمببدومعإ ا يموكببً اًمنمببيمي ٓ   ات إك ببطي اعمبوطمببي؛ اًمرسمحقببي

 اجلفبوتاًمبطوىمي مع  إصدار ًمؾنميمي جيق قمقض مـ أضمؾ مـحف ختػقعوت حلومؾ اًمبطوىمي؛ يمام 

مببـ  طمقـئببذاًمرسمحقبي إ ا مل متببـح شمؾببؽ اجلفبوت أي ختػقعببوت حلومببؾ اًمبطوىمببي؛ و ًمبؽ خلؾقهببو 

 .اعمعووضي قمغم اًمتخػقض

ي مببع اًمتجوريببي اعم ببؽميم اًمعالمببياًمبطوىمببي آ تامكقببي  ات  إصببدار جيببق  ًمؾنمببيمي ٓ :ث لثةة    

ويبدظمؾ ذم اًمعبقض أن شمبدومع  - اًمعالمياجلفوت اًمرسمحقي؛ إ ا دومعً اًمنميمي قمقضًو ًمصوطمى 

أن  ًمؽ مـ : ومستـد اعمـع -أو همػم  ًمؽ  اًمتجديد،مـ رؾمقم اإلصدار، أومـ رؾمقم  ضمزااً ًمف 

شمؾؽ اجلفبوت حلومبؾ اًمبطوىمبي، وهبق معووضبي كؼبد  متـحفىمبقؾ اعمعووضي قمغم اًمتخػقض اًمذي 

 .مـ اًمغرر ومقفف ومقؽقن رسمو، مع مو سمـؼد وموىمد ًمنمـم

اًمنميمي ًمـام ج أو اشمػوىمقبوت ذم هبذا اعمـبتٍ ومعؾقفبو أن شمرومبع  ًمبؽ  اؾمتخدامطمول  ذم :رابع   

 .وإضمو هت ذمًمؾفقئي ًمؾـظر 

 .وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وصغم

بـهللاب  ـي  ـمل هلل    هلل  عـهلل اببـار، هلل ع  ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

                                                 
ٓ أرى اؾمتثـوا مبو ضمبوا ذم صموًمثبو : زم وضمفي اًمـظر» :حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (0)

اًمبطوىمي آ تامكقي  ات اًمعالىمي اًمتجوريبي اعم بؽميمي مطؾؼبو –مـ هذا اًمؼرار، سمؾ أرى ضمقا  إصدار اًمبطوىمي 

 .ش-واهلل أقمؾؿ -ذم صموًمثو وا مو ضمواسمدون اؾمتثـ
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 هـ8/5/1426: التاريخ              (674)القرار              
 

 تعدٌٜ مناذج تتعًل باالعتُادات، : املٛضٛع

 ٚإجاش٠ مناذج جدٜد٠
 

ـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومب

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبودس سمعبد اعمئبي، 

 -هببببب 1/2/0221و1اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

مبو ورد مبـ  م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن02/1/2112و02

 :اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم شمعديؾ اًمـام ج أشمقي

واًمتببوريخ  212اعمجببو  سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ  "ـمؾببى ومببتح اقمببتامد مسببتـدي"كؿببق ج  .0

 .هب00/0/0201

واًمتببببوريخ  212اعمجببببو  سمببببوًمؼرار  ي اًمببببرىمؿ  "إؿمببببعور سمػببببتح اقمببببتامد"كؿببببق ج  .2

 .هب22/02/0221

اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "ي اًمعؿقبؾ ذم اًمتبلملمإىمرار وشمعفد قمـد قمدم رهمبب"كؿق ج  .2

 .هب21/0/0220واًمتوريخ  211

 212اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "شمعفد مؼوسمؾ إصدار ظمطوب ضامن سمحبري"كؿق ج  .2

 .هب0/2/0201واًمتوريخ 

واًمتببوريخ  211اعمجببو  سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ  "إسمببال  اًمعؿقببؾ سمببوقمتامد وارد"كؿببق ج  .2

 .هب21/0/0220
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 211اعمجو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "  اًمعؿقؾ سموقمتامد وارد قمـ ـمريؼ سمـؽإسمال"كؿق ج   .1

 .هب21/0/0220واًمتوريخ 

واًمتبوريخ  211اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "إؿمعور اظمتالوموت ذم اعمستـدات"كؿق ج  .1

 .هب22/02/0221

 "إؿمعور اًمبـؽ اعمراؾمبؾ سمتسبؾؿ اًمنمبيمي مسبتـدات اًمتحصبقؾ اًمصبودرة مـبف"كؿق ج  .1

 .هب21/0/0220واًمتوريخ  212 ي اًمرىمؿ اعمجو  سموًمؼرار 

وكؿبق ج ( آزم)إؿمعور مـ اًمنميمي ًمؾعؿقؾ سمتعبديؾ اقمبتامد وارد "وًمؾـظر ذم إضمو ة كؿق ج 

 ."ـمؾى شمغطقي طمسوب مـؽ ػ"

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 :مو يليت اهلقئة قررت، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

وكؿق ج  "إؿمعور سمػتح اقمتامد"وكؿق ج  "ـمؾى ومتح اقمتامد مستـدي"إضمو ة كؿق ج  :أول  

شمعفد مؼوسمؾ إصدار ظمطوب ضامن "وكؿق ج  "إىمرار وشمعفد قمـد قمدم رهمبي اًمعؿقؾ ذم اًمتلملم"

إؿمبعور مبـ اًمنمبيمي "وكؿق ج  "شمظفػم إ ن شمسؾقؿ سمريدي/شمظفػم إ ن شمسؾقؿ مجريمل/مالطمل

 "وكؿبق ج  "إسمال  اًمنميمي ًمؾعؿقؾ سمبوقمتامد وارد"وكؿق ج  "(آزم)سمتعديؾ اقمتامد وارد ًمؾعؿقؾ 

إؿمببعور اظمتالومببوت ذم "وكؿببق ج  "سمببوقمتامد وارد -قمببـ ـمريببؼ سمـببؽ–إسمببال  اًمنمببيمي ًمؾعؿقببؾ 

 "إؿمعور اًمبـؽ اعمراؾمؾ سمتسؾؿ اًمنميمي مستـدات اًمتحصقؾ اًمصودرة مـف"وكؿق ج  "اعمستـدات

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعبد  "ـؽ ػـمؾى شمغطقي طمسوب م"وكؿق ج 

 212اعمجببو  سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ  "ـمؾببى ومببتح اقمببتامد مسببتـدي"هببذا اًمؼببرار مؾغقببًو ًمـؿببق ج 

 212اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "إؿمعور سمػبتح اقمبتامد"هب، وكؿق ج 00/0/0201واًمتوريخ 

 "ـبد قمبدم رهمببي اًمعؿقبؾ ذم اًمتبلملمإىمبرار وشمعفبد قم"هب، وكؿق ج 22/02/0221واًمتوريخ 
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شمعفبد مؼوسمبؾ إصبدار "هبب، وكؿبق ج 21/0/0220واًمتبوريخ  211اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

هبب، وكؿبق ج 0/2/0201واًمتبوريخ  212اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "ظمطوب ضامن سمحري

هببب، 21/0/0220واًمتبوريخ  211اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "إسمبال  اًمعؿقبؾ سمبوقمتامد وارد"

واًمتوريخ  211اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "إسمال  اًمعؿقؾ سموقمتامد وارد قمـ ـمريؼ سمـؽ"وكؿق ج 

 211اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "إؿمعور اظمتالوموت ذم اعمستـدات"هب، وكؿق ج 21/0/0220

إؿمبعور اًمبـبؽ اعمراؾمبؾ سمتسبؾؿ اًمنمبيمي مسبتـدات "هبب، وكؿبق ج 22/02/0221واًمتوريخ 

 .هب21/0/0220واًمتوريخ  212عمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ ا "اًمتحصقؾ اًمصودرة مـف

أٓ يتعؿـ اًمتداول ذاا آقمتامد سملىمؾ مـ  -ذم طمول إشموطمي آقمتامد سموًمتداول-جيى  :ث كق   

 .ىمقؿتف؛ ٕكف مـ ىمبقؾ ظمصؿ إوراو اًمتجوريي، وهق رسمو

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

 ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    عبــهللاب :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/5/1426: التاريخ               (675)القرار              
 

 إجاش٠ دؾع حٛاؾص َاي١ٝ يًُهاتب ايعكاز١ٜ: املٛضٛع
 

غم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قم

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبودس سمعبد اعمئبي، 

-هببببب1/2/0221و1اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

و قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمف02/1/2112و02

اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم طمؽببؿ شمؼببديؿ اًمنمببيمي طمببقاومز ًمؾؿؽوشمببى واًمنمببيموت 

اًمعؼوريي؛ طمقٌ يؽقن ًمدى اعمؽتى أو اًمنميموت اًمعؼوريي قمؼوٌر معبروض ًمؾبقبع؛ هبؿ وؾمبطوا 

ن ي ببؽميف سموًمتؼسببقط مببـ ذيمببي ومقببف وىمببد يؽببقن  ًمببؽ اًمعؼببور ممؾقيمببًو هلببؿ، ومػمهمببى اًمعؿقببؾ أ

اًمراضمحل، ومققضمفف اعمؽتى إمم ذيمي اًمراضمحل، ومت ؽميف اًمنميمي ًمـػسبفو كؼبدًا صمبؿ شمبقعبف قمبغم 

اًمعؿقؾ سموًمتؼسقط وومؼ اًمعؼقد اعمجو ة مـ اهلقئي، وشمؼدم ًمؾؿؽتى اًمعؼوري طمبوومزًا موًمقبًو مؼوسمبؾ 

 .شمقضمقفف اًمعؿقؾ إمم اًمنماا مـ اًمنميمي؛ إ ا شمؿ اًمبقع قمغم اًمعؿقؾ

وسمعببد اًمدراؾمببي واًمـظببر واعمـوىم ببي ىمببررت اهلقئببي إضمببو ة دومببع اًمنمببيمي طمببقاومز ًمؾؿؽوشمببى 

واًمنميموت اًمعؼوريي قمغم اًمـحق اعمذيمقر ذم مؼدمي هذا اًمؼرار ؾمقاا يموكقا وؾمبطوا ذم سمقبع  ًمبؽ 

 .اًمعؼور أم يمون ممؾقيمًو هلؿ، ويؽقن  ًمؽ مـ ىمبقؾ اجلعوًمي

 .أمجعلموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/5/1426: التاريخ              (676)القرار              
 

 إجاش٠ مناذج ملتابع١ ايدٜٕٛ: املٛضٛع
 

واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ  احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبودس سمعبد اعمئبي، 

 02 -هبببب 1/2/0221و1اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا 

القمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـم02/1/2112و

ظمطبوب شمبذيمػم سمؿققمبد اؾمبتحؼوو "اعمجؿققمي اعمٍمبومقي ًمؾنمبيموت؛ ًمؾـظبر ذم إضمبو ة كؿبق ج 

 "اًمطؾى اًمثوين ًمسداد ىمسط مسبتحؼ"وكؿق ج  "ـمؾى ؾمداد ىمسط مستحؼ"وكؿق ج  "ىمسط

 ."اًمطؾى اًمثوًمٌ ًمسداد ىمسط مستحؼ"وكؿق ج 

إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئة قررت، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت واعمـوىم يظر اًمدراؾمي واًمـ وسمعد

وكؿبق ج  "ـمؾبى ؾمبداد ىمسبط مسبتحؼ"وكؿبق ج  "ظمطوب شمذيمػم سمؿققمد اؾمتحؼوو ىمسبط"

، "اًمطؾبى اًمثوًمبٌ ًمسبداد ىمسبط مسبتحؼ"وكؿبق ج  "اًمطؾى اًمثبوين ًمسبداد ىمسبط مسبتحؼ"

 . سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

 .وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/5/1426: التاريخ                          (677)القرار               

 

املؤضطاتإج: املٛضٛع ٞ ايشسناتٚ  ٛظؿ ٌ زٚاتبَ   اش٠ اتؿاق١ٝ حتٜٛ

  689ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

اًمسودس سمعبد اعمئبي، اًمسبـي  ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو

م، سمعبد 02/1/2112و02-هبب1/2/0221و1اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، يقمل اًمثالصموا وإرسمعوا 

اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم لن مو ورد مـ اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمؾـظبر 

سمببلم ذيمببي اًمراضمحببل ذم اشمػوىمقببي حتقيببؾ رواشمببى مببقفمػل اًمنمببيموت واعممؾمسببوت، وهببل اشمػوىمقببي 

وذيموت أو ممؾمسوت أظمرى، شمؼبقم ذيمبي اًمراضمحبل سمؿقضمبفبو سمتحقيبؾ رواشمبى مبقفمػل هبذه 

اًمنميموت أو اعممؾمسبوت، مبـ طمسبوب اًمنمبيمي أو اعممؾمسبي، إمم طمسبوسموت مقفمػقفبو ًمبدى ذيمبي 

اًمراضمحل، سمعد أن شمؼقم اًمنميمي أو اعممؾمسي سمتغذيبي طمسبوذو ًمبدى ذيمبي اًمراضمحبل ويؽبقن  ًمبؽ 

 .سمؾ أضمرة معؾقمي شمدومع ًمنميمي اًمراضمحلاًمتحقيؾ مؼو

اشمػوىمقبي "وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت ىمررت اهلقئي إضمو ة 

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "حتقيؾ رواشمى مقفمػل اًمنميموت واعممؾمسوت

 .وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :ملٛقعووٕٛا

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ7/6/1426: التاريخ              (678) القرار             

 

 «اتؿاق١ٝ إداز٠ حطاب اضتجُاز»إجاش٠ : املٛضٛع

  844ز ذٟ ايسقِ االتؿاق١ٝ ًَػا٠ بايكسا 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع سمعبد اعمئبي، 

 -هببببب 1/1/0221و1عببببوا اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسم

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو م، سمعد اـمالقمفو قمغم 02/1/2112و02

، وهببل اشمػوىمقببي سمببلم اًمنمببيمي "اشمػوىمقببي إدارة طمسببوب اؾمببتثامر"ؾـظببر ذم آؾمببتثامر؛ ًمجمؿققمببي 

ؿ اؾمتثامر أمقال اًمعؿقبؾ ذم إؾمبف -سمصػتفو ويمقاًل سمعقض  -وقمؿقؾفو سمؿقضمبفو شمتقمم اًمنميمي 

ؾمقاا أيموكً حمؾقي أم دوًمقي، وؾمقاا أيمون  ًمؽ قمـ ـمريؼ آؾمتثامر مببوذة ذم اًمسبقو أم قمبـ 

ـمريؼ آؾمبتثامر ذم صبـوديؼ اًمراضمحبل ًمألؾمبفؿ، ويمبذا اؾمبتثامر أمقاًمبف ذم صبـوديؼ اًمبعبو ع 

 .سموًمريول أو سمغػمه مـ اًمعؿالت

 00و 01وريخ ويموكببً اهلقئببي ىمببد درؾمببً هببذا اعمقضببقع ذم اضمتامقمفببو اًمثببوين سمعببد اعمئببي سمتبب

 .هب21/2/0221و22و22هب، وذم اضمتامقمفو اخلومس سمعد اعمئي سمتوريخ 02/2/0221و

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم هذا اعمقضقع

اشمػوىمقبي "إضمو ة قررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت

أن يؽبقن آؾمبتثامر ذم اعمرومؼي سموًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئبي، قمبغم سموًمصقغي  "إدارة طمسوب اؾمتثامر
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أدوات جمو ة مـ اهلقئي اًمنمقمقي، ووومؼًو ًمؾعقاسمط اًمصودرة مـ اهلقئبي سم بلن آؾمبتثامر ذم شمؾبؽ 

 .إدوات

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

هلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل  عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــ  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ7/6/1426: التاريخ              (679)القرار              
 

 َٔ ( 12)َٔ املاد٠ ( 3)إجاش٠ حرف ايؿكس٠ : املٛضٛع

 (426)اجملاش٠ بايكساز  «االتؿاق١ٝ املٛحد٠ يصٓادٜل األضِٗ»
 

هلل وطمده، واًمصالة اًمسالم قمغم كبقـو حمؿد، وقمغم آًمف وصحبف، ومـ شمبعفؿ سمنطمسون  احلؿد

 :إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع سمعبد اعمئبي، 

 -هببببب 1/1/0221و1اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/1/2112و02

آشمػوىمقببي اعمقطمببدة "مببـ ( 02)مببـ اعمببودة ( 2)جمؿققمببي آؾمببتثامر؛ ًمؾـظببر ذم طمببذف اًمػؼببرة 

يتؼبو  ": هبب، وكصبفو22/1/0220واًمتبوريخ ( 221)اعمجو ة سمبوًمؼرار  "ًمصـوديؼ إؾمفؿ

وٓ يمظمذ هذا احلوومز إٓ قمـد  يودة صوذم إرسموح قمـ ( ٪.. ).مدير اًمصـدوو طموومزًا شم جقعقًو 

ويمظمببذ هببذا احلببوومز مببـ اًمؼسببؿ اًمزا ببد ومؼببط، ومببـ أضمببؾ طمسببوب  ًمببؽ ومببنن ىمقؿببي ( ٪)... 

ويعتؼم اًمصـدوو ذم طمؽبؿ اعمصبػك .. .مؼرسمي إمم هنويي يمؾ.. .اًمصـدوو ؾمتحسى ذم هنويي يمؾ

 .اهب"وومزذم  ًمؽ اًمققم، ويعود وضع يقم إؾموس حلسوب هذا احل

أكبف ٓ مبوكع مبـ طمبذف اعمبودة اعمبذيمقرة؛ ٕن  قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي 

احلوومز اًمت جقعل اعمذيمقر طمؼ ًمؾنميمي ومؾفو اًمتـو ل قمـبف، وٓ يعبد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمؾؿجبو  

 .ومؾؾنميمي اًمعؿؾ سملي مـفام( 221)سموًمؼرار 

 .ؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حم،وسموهلل اًمتقومقؼ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ7/6/1426: التاريخ              (680) القرار             
 

 "عكد إجاز٠ َع َطٛز عكازٟ"إجاش٠ : املٛضٛع
 

ومبـ شمبببعفؿ  وصبحبف،هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف  احلؿبد

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ئبي، اًمسبوسمع سمعبد اعم اضمتامقمفبواهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم  ومنن

 02 - هبببب1/1/0221و1إرسمعبببوا اًمثالصمبببوا و يبببقملاًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، 

مبـ  ورد مبو م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن02/1/2112و

 ، واًمبذي شمتعوىمبد سمؿقضمببف"قمؼد إضمورة مع مطبقر قمؼبوري"إضمو ة  ؛ ًمؾـظر ذمآؾمتثامرجمؿققمي 

ًمصببـدوو اًمراضمحببل اًمعؼببوري إول اعمجببو  سمؼببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ  مببديراً اًمنمببيمي سمصببػتفو 

مطبقر قمؼبوري؛ ًمؾؼقبوم سمعؿؾقبوت اًمبحبٌ واًمتؼ ب، مع هب 01/1/0222توريخ واًم( 121)

اجلببدوى آىمتصببوديي،  ياعمال ؿببي وومحصببفو، وشمؼببديؿ دراؾمبب آؾمببتثامرييودراؾمببي اًمػببرص 

آؾمت ببوريي واعمؼببووًملم؛ سمغببرض شمطببقير إراب وشمؼسببقؿفو  اهلـدؾمببقيوآشمصببول سموعمؽوشمببى 

 .وختطقطفو صمؿ سمقعفو

ؼرار  ي اًمبرىمؿ وًمسمب ةاًمراضمحل اًمعؼبوري إول اعمجبو  صـدوو وسمعد آـمالع قمغم اشمػوىمقي

 .هب01/1/0222واًمتوريخ  (121)

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 :مو يليت اهلقئة قررت ، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتواعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد
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غي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ سموًمصبق "عؼ  إج رة مةع موةور عؼة ري"إضمو ة  :أول  

اهلقئببي؛ قمببغم أن يعببوف إمم اشمػوىمقببي صببـدوو اًمراضمحببل اًمعؼببوري إول اعمببذيمقرة كببص يػقببد 

اؾمتحؼوو مدير اًمصـدوو إيرادات اًمسعل واًمدًٓمي ذم قمؿؾقوت اًمبقبع واًمنمباا؛ ًمقبتؿؽـ مبـ 

 .اًمتـو ل قمـفو ًمغػمه، ويعرض  ًمؽ اًمـص قمغم اهلقئي اًمنمقمقي

واًمتبببوريخ ( 121)ّد هبببذا اًمؼبببرار مؾغقبببًو ًمؾعؼبببد اعمجبببو  سمبببوًمؼرار  ي اًمبببرىمؿ ُيعببب :ث كقةةة   

 .هب02/1/0222

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .م عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطر
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 هـ7/6/1426: التاريخ               (681)القرار               
 

  «اتؿاق١ٝ َشازن١ عكاز١ٜ»إجاش٠ : املٛضٛع

 «عكد َشازن١ عكاز١ٜ»ٚ
 

قمغم كبقـو حمؿد، وقمغم آًمف وصحبف، ومـ شمبعفؿ  احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

نمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمسبوسمع سمعبد اعمئبي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًم

 -هببببب 1/1/0221و1اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/1/2112و02

مؾحبؼ  "قمؼد م وريمي قمؼوريي"و "قمؼوريي اشمػوىمقي م وريمي"جمؿققمي آؾمتثامر؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة 

سمصبػتفو مبديرًا ًمصبـدوو اًمراضمحبل اًمعؼبوري إول  -ذو، وسمؿقضمبى  ًمبؽ شمبدظمؾ اًمنمبيمي 

ذم م ببوريمي سمببلمقال  - هببب01/1/0222واًمتببوريخ ( 121)اعمجببو  سمؼببرار اهلقئببي  ي اًمببرىمؿ 

يمبؾ وشمطقيرهبو وسمقعفبو؛ ذم  إرابذاا  ذماًمصبـدوو  اًمصـدوو مع مطقر قمؼوري؛ ي ورش

 .منموع قمغم طمدة؛ سمحقٌ يعد يمؾ منموع م وريمي مستؼؾي؛ ـمبؼًو ٕطمؽوم اعم وريمي

وسمعد آـمالع قمبغم اشمػوىمقبي صبـدوو اًمراضمحبل اًمعؼبوري إول اعمجبو ة سمؼبرار اهلقئبي  ي 

 .هب01/1/0222واًمتوريخ ( 121)اًمرىمؿ 

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

اشمػوىمقبي "إضمو ة  قررت اهلقئةواًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت  وسمعد اًمدراؾمي

اعمؾحؼ ذو؛ سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعبي مبـ  "قمؼد م وريمي قمؼوريي"و "م وريمي قمؼوريي
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اهلقئي؛ قمغم أن يعوف إمم اشمػوىمقي صـدوو اًمراضمحل اًمعؼوري إول اعمذيمقرة كص خيبقل مبدير 

 .دظمول ذيؽ مع اًمصـدوو؛ ويعرض  ًمؽ اًمـص قمغم اهلقئي اًمنمقمقياًمصـدوو صالطمقي إ

 .وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ8/6/1426: التاريخ              (682) قرارال             
 

  «منٛذج ؾتح اذتطاب ادتازٟ»إجاش٠ : املٛضٛع

ِ دؾرت »ٚمنٛذج  منٛذج »، ٚإيػا٤ «دؾاتس ايشٝهات ٚتعٗد حبؿعٗا/ إقساز بتطً

ِ دؾرت »، ٚمنٛذج (579)اجملاش بايكساز  «ؾتح اذتطاب ادتازٟ / إقساز بتطً

 (612)اش بايكساز اجمل «دؾاتس ايشٝهات ٚتعٗد حبؿعٗا

  688منٛذج ؾتح اذتطاب ادتازٟ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ئي، اًمسـي ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثومـ سمعد اعم

سمعبد اـمالقمفبو قمبغم  م،02/1/2112 -هب 1/1/0221اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، يقم اخلؿقس 

شمعديؾ ؾـظر ذم اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمجؿققمي اعممو ورد مـ  سم لنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو 

هبب، 02/2/0222واًمتبوريخ ( 211)كؿق ج ومتح احلسوب اجلوري اعمجو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ 

اعمجو  سموًمؼرار  "دوموشمر اًم قؽوت وشمعفد سمحػظفو/ إىمرار سمتسؾؿ دومؽم "ذم شمعديؾ كؿق ج  وًمؾـظر

 .هب21/2/0222واًمتوريخ ( 102) ي اًمرىمؿ 

 :مو يليتقررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت

اعمقىمعي مـ اهلقئي، سموًمصقغي اعمرومؼي سموًمؼرار  "كؿق ج ومتح احلسوب اجلوري"إضمو ة  :أول  

واًمتبببوريخ ( 211)ويعبببد هبببذا اًمؼبببرار مؾغقبببًو ًمؾـؿبببق ج اعمجبببو  سمبببوًمؼرار  ي اًمبببرىمؿ 

 .هب02/2/0222
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 سموًمصقغي  "د سمحػظفوبدوموشمر اًم قؽوت وشمعف/ ؾؿ دومؽم ببإىمرار سمتس"ق ج ببو ة كؿببإضم :ث كق   

جبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ اعمرومؼي سموًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئبي، ويعد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمؾـؿبق ج اعم

 .هب21/2/0222واًمتوريخ ( 102)

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 



 1049 

 

 هـ8/6/1426: التاريخ              (683) القرار             
 

 ، «عكد إجاز٠ عكاز»إجاش٠ : املٛضٛع

 «إقساز ٚتعٗد بسٖٔ إٜسادات تأجري عكاز»ٚمنٛذج 

 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

عمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثومـ سمعد اعمئي، اًمسـي ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل ا

سمعبد اـمالقمفبو قمبغم  ،م02/1/2112 -هب 1/1/0221اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، يقم اخلؿقس 

شمعديؾ ؾـظر ذم اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمجؿققمي اعممو ورد مـ  سم لنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو 

هبب، وًمؾـظبر ذم 01/1/0222واًمتوريخ ( 122)ىمؿ اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمر "قمؼد إضمورة قمؼور"

( 112)اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي اًمبرىمؿ  "إىمرار وشمعفد سمرهـ إيرادات شمبلضمػم قمؼبور"شمعديؾ كؿق ج 

 .هب1/2/0221واًمتوريخ 

قمؼبد "إضمبو ة قةررت اهلقئةة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت

سموًمصبقغي اعمرومؼبي سمبوًمؼرار  "ـ إيبرادات شمبلضمػم قمؼبورإىمرار وشمعفبد سمبره"وكؿق ج  "إضمورة قمؼور

 (.112)و ( 122)اعمقىمعي مـ اهلقئي، وٓ يعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمؾؿجو  سموًمؼراريـ 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم  عهلل
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 هـ8/6/1426: التاريخ              (684) القرار             
 

 "منٛذج طًب اإلضاؾ١ ايؿٛز١ٜ يشٝهات ايتخصٌٝ"إجاش٠ : املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :اًمديـ، أمو سمعدسمنطمسون إمم يقم 

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمثومـ سمعد اعمئي، اًمسـي 

م، سمعبد اـمالقمفبو قمبغم 02/1/2112 -هب 1/1/0221اًمثوًمثي، اًمدورة اًمثوًمثي، يقم اخلؿقس 

ظبر ذم ؾـاعمٍمبومقي ًمألومبراد؛ ًمجؿققمبي اعممبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو 

 ."ـمؾى اإلضوومي اًمػقريي ًم قؽوت اًمتحصقؾ"كؿق ج 

: هببب ومقضببققمف21/1/0200واًمتببوريخ ( 11)وسمعببد آـمببالع قمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ 

، وقمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ "حتصببقؾ اًمنمببيمي ًمؾ ببقؽوت اًمصببودرة مببـ سمـببقش حمؾقببي أو أضمـبقببي"

سمـبقش حمؾقبي حتصقؾ اًم قؽوت اًمصبودرة مبـ ": هب ومقضققمف1/2/0201واًمتوريخ ( 221)

إن ىمومً اًمنميمي سمتسبجقؾ ىمقؿبي سمعبض اًم بقؽوت ًمعؿال فبو ": ، وومقف اًمـص قمغم أكف"وأضمـبقي

ىمبؾ حتصقؾفو ومفذا يؽقن قمغم ؾمبقؾ اًمؼرض احلسـ إمم ورود ىمقؿي اًم قؽ ًمؾنميمي، ومنن مل َيبِرْد 

 .اهب"اعمبؾُغ اعمرىمقم ذم اًم قؽ ومؾؾنميمي أن شمسؽمد اعمبؾغ مـ طمسوب اًمعؿقؾ وشم عره سمذًمؽ

 :مو يليتقررت اهلقئة  سمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتو

سموًمصقغي اعمرومؼي سموًمؼرار  "كؿق ج ـمؾى اإلضوومي اًمػقريي ًم قؽوت اًمتحصقؾ"إضمو ة  :أول  

 .اعمقىمعي مـ اهلقئي

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم شمعومؾفو سموًمـؿق ج اعمذيمقر سمام يليت :ث كق   
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 .ي رصقدًا ذم احلسوب اجلوري ًمؾعؿقؾأٓ شم ؽمط اًمنميم -0

 .أٓ يتؿ ظمصؿ را مـ مبؾغ اًم قؽ كظػم اإلضوومي اًمػقريي ًمؾعؿقؾ -2

 .أٓ شملظمذ اًمنميمي رؾماًم مؼوسمؾ شمؼديؿ هذه اخلدمي -2

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

ب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللا   :املٛقعووٕٛ

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم( ) عهلل  ي ععهلل

 

                                                 
 .شمتقىمػ»: حتػظ اًم قخ أ د سمـ  قد قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (0)
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 هـ11/8/1426: التاريخ            (685) القرار             
 

 إجاش٠ إضاؾ١ بطاق١ املطاعِ ايدٚي١ٝ : املٛضٛع

 إىل َٓتج باق١ ايساجخٞ، ٚتعدٌٜ اتؿاق١ٝ 

 (670)عط١ٜٛ ايٓادٟ ايعاملٞ يًُطاعِ اجملاش٠ بايكساز 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، 

 -هبببب 00/1/0221و01اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،02/1/2112و02

سموىمبي "إمم مـبتٍ  "سمطوىمبي اعمطبوقمؿ اًمدوًمقبي"طمؽؿ إضبوومي ؾـظر ذم اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمجؿققمي اعم

؛ ًمتؽقن اًمبطوىمي اعمذيمقرة مـ اخلبدموت همبػم اعمٍمبومقي اًمتبل ي بؿؾفو رؾمبؿ اًمبوىمبي، "اًمراضمحل

( 111)اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "اشمػوىمقي قمعقيي اًمـودي اًمعوعمل ًمؾؿطوقمؿ"ذم شمعديؾ  وًمؾـظر

 .هب سمـوا قمغم  ًمؽ00/2/0221واًمتوريخ 

: هبب ومقضبققمف22/0/0221واًمتبوريخ ( 121)وسمعد آـمالع قمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

هبب 02/2/0221واًمتبوريخ ( 111)، وقمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ "سموىمي اًمراضمحبل"إضمو ة مـتٍ 

طمؽؿ طمصقل اًمنميمي قمغم سمطوىمي ختػقض كودي اعمطوقمؿ اًمدوًمقي سمعقض وإهبدا فو : ومقضققمف

إضمبو ة : هبب ومقضبققمف00/2/0221واًمتبوريخ ( 111)ًمعؿال فو، وقمبغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

واًمتببوريخ ( 222)، وقمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ "اشمػوىمقببي قمعببقيي اًمـببودي اًمعببوعمل ًمؾؿطببوقمؿ"
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( 222) سمركببومٍ اًمتؿقببز، وقمببغم اًمؼببرار  ي اًمببرىمؿ احلؽببؿ ذم: هببب ومقضببققمف22/1/0221

طمؽؿ اهلدايو اًمعقـقي ًمعؿالا اًمنميمي، وقمغم اًمؼرار  ي : هب ومقضققمف22/1/0221واًمتوريخ 

 .ـمؾبوت اجلؿعقوت اخلػميي: هب ومقضققمف21/01/0222واًمتوريخ ( 211)اًمرىمؿ 

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

 :مو يليتقررت اهلقئة  ًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالتوسمعد ا

م سمطوىمببي اعمطببوقمؿ اًمدوًمقببي إمم قمؿال فببو ومقفمػقفببو وهمببػمهؿ  :أول   جيببق  ًمؾنمببيمي أن شُمؼببد 

سمعقض ؾمقاا أيمون  ًمؽ ضؿـ مـتٍ سموىمي اًمراضمحل أم مل يؽبـ ضبؿـفو قمبغم أن شمؾتبزم ذم  ًمبؽ 

 :هب وطموصؾفو02/2/0221واًمتوريخ ( 111) ي اًمرىمؿ سموًمعقاسمط اعمذيمقرة ذم اًمؼرار 

م اًمتخػقض)أن يؽقن مصدر شمؾؽ اًمبطوىمي ـمرومًو آظمر همػَم اًمؼوسمؾ هلو  .0  (.أي همػم ُمؼد 

 .أٓ يدومع مصدرهو ًمؼوسمؾفو قمقضًو مـ أضمؾ اًمتخػقض .2

 .أٓ يؾتزم مصدرهو سمدومع مبؾغ اًمتخػقض حلومؾفو قمـد إظمالل ىموسمؾفو سمف .2

 .وت أو ظمدموت حمرمي ذقموً أٓ يؽقن اًمتخػقض ذم مـتج .2

ويرسي قمغم اًمنميمي ذم هذه احلول مو يرسي قمغم مصدر اًمبطوىمي؛ ويؽقن مو شملظمذه اًمنميمي 

 .مـ  ًمؽ مؼوسمؾ وؾموـمتفو

قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم طمول إهداا اًمبطوىمي سمام ضمرى اًمـص قمؾقف ذم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ  :ث كق   

إهداا سمطوىمي كودي اعمطبوقمؿ اًمدوًمقبي جيق  ًمؾنميمي ": هب وهق02/2/0221واًمتوريخ ( 111)

ًمعؿال فو قمغم أٓ خُيّص ذو أصحوب احلسوسموت اجلوريي؛ و ًمؽ طمسبى مبو ضمبوا ذم اًمؼبرار  ي 

 .اهب"(222)وذم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ ( 222)اًمرىمؿ 
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سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي  "اشمػوىمقي قمعقيي اًمـودي اًمعوعمل ًمؾؿطوقمؿ"إضمو ة  :ث لث   

 (.111)ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمالشمػوىمقي اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  مـ اهلقئي،

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

 

هلل  عـهلل اببـار، هلل عبـهللاب  ـي  ـمل هلل      ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ـي املعـك   :املٛقعٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم

 

                                                 
-2-1-مع اًمتحػظ سموًمـسببي ًمؾنمبوط اًمثالصمبي »: حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمغم اًمؼرار، و كص حتػظف (0)

اًمثالصمبي  ًمنمبوطاًمقاردة ذم أوًٓ ٓؾمتخدام اًمبطوىمي، طمقٌ أرى ضمقا  اؾمتخدام هبذه اًمبطوىمبي دون ا -3

 –ٕن اًمبطوىمي شمعوىمد مستؼؾ سملم مصدر اًمبطوىمي وىموسمؾفو يمام أن طمومؾفو مستحؼ آظمتصوص سمبوًمتخػقض 

 .ش-واهلل أقمؾؿ
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 هـ11/8/1426: التاريخ            (686)القرار              
 

 "صٓدٚم ايساجخٞ يألضِٗ ارتًٝج١ٝ"اتؿاق١ٝ  إجاش٠: املٛضٛع

 

حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ  سمعدههلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل  احلؿد

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

، اًمعبوذ سمعبد اعمئبي حبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبواًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضم اهلقئي ومنن

 -هبببب 00/1/0221و01يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس اًمثوًمثبببي،  اًمبببدورة، ًمثبببياًمسبببـي اًمثو

مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ  اعمعدةسمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض م، 02/1/2112و02

هبق و ،"ؾمبفؿ اخلؾقجقبيصبـدوو اًمراضمحبل ًمأل"ذم إضمبو ة اشمػوىمقبي  ًمؾـظبرجمؿققمي آؾمبتثامر؛ 

اًمنمبيمي سمصبػتفو  هديرشمب، لدول جمؾس اًمتعبوون اخلؾقجب ذم إؾمفؿجمول  ذم صـدوو اؾمتثامري

 .غضمورةًم اًمنمقمقيسموًمؼقاقمد  ؽقميحمومقف سموعمستثؿريـ  تفووقمالىمأضمػمًا، 

واًمتوريخ ( 221) قمغم اًمؼرارات اعمتعؾؼي ذذا اًم لن؛ ومـفو اًمؼرار  و اًمرىمؿ اـمالقمفو وسمعد

( 222)هببب سمنضمببو ة آشمػوىمقببي اعمقطمببدة ًمصببـوديؼ إؾمببفؿ، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ 22/1/0220

اًمؼرار هب سمنضمو ة صـدوو اًمراضمحل ًمالؾمتثامر ذم إؾمفؿ اعمٍميي، و00/1/0201واًمتوريخ 

سمعبقاسمط آؾمبتثامر واعمتبوضمرة ذم أؾمبفؿ هب اعمتعؾؼ 22/1/0222 واًمتوريخ (212) و اًمرىمؿ 

 .ص مـ اعمحرم ومقفواًمنميموت اعمختؾطي سمؿحرم واًمتخؾ

 .قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع آـمالع وسمعد

 :يليت مو اهلقئة قررت اًمتعديالت،اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ  وسمعد
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 اًمؼبرار ذبذا اعمرومؼبي سموًمصبقغي "صـدوو اًمراضمحل ًمألؾمفؿ اخلؾقجقي" اشمػوىمقي إضمو ة :أول  

 .اهلقئي مـ اعمقىمعي

مبـ اهلقئبي  اًمصبودرةسموًمعبقاسمط ذم هبذا اًمصبـدوو اًمنميمي أن شمؾتبزم ذم اًمتعومبؾ  قمغم : كق   ث

 .سم لن آؾمتثامر واعمتوضمرة ذم إؾمفؿ

 .قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم عهلل  ي ععهلل هلل 
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 هـ11/8/1426: التاريخ            (687) القرار             
 

 " اتؿاق١ٝ ارتصِ املباشس"إجاش٠ : املٛضٛع

 "تؿٜٛض بارتصِ املباشس"ٚمنٛذج 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :م اًمديـ، أمو سمعدسمنطمسون إمم يق

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، 

 -هبببب 00/1/0221و01اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،02/1/2112و02

شمػبقيض سموخلصبؿ "وكؿبق ج  "اشمػوىمقبي اخلصبؿ اعمببوذ"ؾـظر ذم عمٍمومقي ًمألومراد؛ ًماجؿققمي اعم

 ."اعمبوذ

وكظوم اخلصؿ اعمبوذ هذا مـ أكظؿي اًمتحقيالت اعموًمقي اًمرسيعي اًمتبل شمتببع عممؾمسبي اًمـؼبد 

اًمعريب اًمسعقدي، وشُمؾزم مجقع اًمبـبقش اعمحؾقبي سموٓؿمبؽماش ومقبف، وهبق كظبوم يؼبقم سمبندارة مجقبع 

( اًمبـبؽ اًمبداومع)صؿ اعمبوذ قمغم مستقى اعمؿؾؽي، ومفق يتقح ًمؾعؿقؾ شمعؿقبد سمـؽبف قمؿؾقوت اخل

، ويؽبقن (اًمبـبؽ اًمطوًمبى)سمخصؿ مبوًمغ مـ طمسوسمف ذم شمقاريخ حمددة وحتقيؾفو ًمبـؽ اعمستػقد 

شمؼديؿ هذه اخلدمي مؼوسمؾ رؾمقم شممظمذ مـ اعمستػقد وشمق ع سملم اًمبـقش اعم بوريمي ذم يمبؾ قمؿؾقبي 

 .ـؼد اًمعريب اًمسعقديحتقيؾ وسملم ممؾمسي اًم

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع



 1058 

اشمػوىمقبي "إضمو ة قررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت

سموًمصقغي اعمرومؼي ذبذا اًمؼبرار اعمقىمعبي مبـ  "شمػقيض سموخلصؿ اعمبوذ"وكؿق ج  "اخلصؿ اعمبوذ

 .اهلقئي

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم غموص

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ11/8/1426: التاريخ             (688) القرار             
 

 منٛذج ؾتح »، ٚإيػا٤ «منٛذج ؾتح اذتطاب ادتازٟ» إجاش٠: املٛضٛع

 (682)اجملاش بايكساز  «اذتطاب ادتازٟ

  813منٛذج تٛنٌٝ حمًٞ ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ  
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

نمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًم

 -هبببب 00/1/0221و01اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو م، سمعد اـمالقمفو قمغم 02/1/2112و02

ومتح احلسوب اجلبوري اعمجبو  سمبوًمؼرار  ي شمعديؾ كؿق ج ؾـظر ذم اعمٍمومقي ًمألومراد؛ ًمجؿققمي اعم

 .هب سمـوا قمغم ـمؾى إدارة رىموسمي آًمتزام1/1/0221واًمتوريخ ( 112)اًمرىمؿ 

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

كؿق ج "إضمو ة قررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت

سموًمصبقغي اعمرومؼبي سمبوًمؼرار اعمقىمعبي مبـ اهلقئبي، ويعبد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو  "وريومتح احلسوب اجلب

 .هب1/1/0221واًمتوريخ ( 112)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "ومتح احلسوب اجلوري"ًمـؿق ج 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

ار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــ  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ11/8/1426: التاريخ            (689)القرار              
 

، «اتؿاق١ٝ حتٌٜٛ زٚاتب َٛظؿٞ ايشسنات ٚاملؤضطات»إجاش٠ : املٛضٛع

 (677)ٚإيػا٤ االتؿاق١ٝ اجملاش٠ بايكساز 

  701سقِ ًَػ٢ بايكساز ذٟ اي 
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده حمؿد، وقمبغم آًمبف وصبحبف، ومبـ 

 :شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، 

 -هبببب 00/1/0221و01ؿبببقس اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخل

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/1/2112و02

اشمػوىمقببي حتقيببؾ رواشمببى مببقفمػل اًمنمببيموت "اعمجؿققمببي اعمٍمببومقي ًمألومببراد؛ ًمؾـظببر ذم شمعببديؾ 

 .هب1/2/0221واًمتوريخ ( 111)اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "واعممؾمسوت

 .اكتفً إًمقف اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع وسمعد آـمالع قمغم مو

اشمػوىمقبي حتقيبؾ رواشمبى مبقفمػل اًمنمبيموت "وسمعد اًمدراؾمبي واًمـظبر ىمبررت اهلقئبي إضمبو ة 

سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعد هبذا اًمؼبرار مؾغقبًو ًمالشمػوىمقبي  "واعممؾمسوت

 (.111)اعمجو ة سموًمؼرار 

 .قـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كب

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ11/8/1426: التاريخ                                    (690)القرار              
 

 ش٠ ثالث١ مناذج َتعًك١ بطُإ املطتدًصاتإجا: املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، 

 -هبببب 00/1/0221و01، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعدة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ 02/1/2112و02

ـمؾبى اعمقاومؼبي قمبغم إصبدار ؿمبقؽوت "اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم إضمو ة كؿق ج 

وكؿبق ج  "امنمقاومؼي قمغم شمغطقي ظمطوب ض"وكؿق ج  "مستخؾصوت مـووًمي ذيمي اًمراضمحل

 ."ـمؾى اعمقاومؼي قمغم إشموطمي ضمزا مـ مبؾغ ؿمقؽوت مستخؾصوت"

إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئةة قةررتوإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت  واعمـوىم ياًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

مقاومؼبي "وكؿق ج  "ـمؾى اعمقاومؼي قمغم إصدار ؿمقؽوت مستخؾصوت مـووًمي ذيمي اًمراضمحل"

اومؼببي قمببغم إشموطمببي ضمببزا مببـ مبؾببغ ؿمببقؽوت ـمؾببى اعمق"وكؿببق ج  "قمببغم شمغطقببي ظمطببوب ضببامن

 .، سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي"مستخؾصوت

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 .رعي األطرم عهلل  ي ععهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللال
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 هـ11/8/1426: التاريخ                        (691)القرار              
 

  «إشعاز إٜداع»إجاش٠ منٛذج : املٛضٛع

  «إشعاز بطداد قطط َطتخل خصًُا َٔ اذتطاب»ٚمنٛذج 

 «بٝاْات صؿك١ اضتجُاز َباشس»ٚمنٛذج 
 

قمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، و

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنمبيمي اًمراضمحبل اعمٍمبومقي ًمالؾمبتثامر ذم اضمتامقمفبو اًمعبوذ سمعبد اعمئبي، 

 -هبببب 00/1/0221و01اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل إرسمعبببوا واخلؿبببقس 

ة مـ أموكتفو سم بلن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعد02/1/2112و02

إؿمببعور "وكؿببق ج  "إؿمببعور إيببداع"اعمجؿققمبي اعمٍمببومقي ًمؾنمببيموت؛ ًمؾـظببر ذم إضمببو ة كؿببق ج 

 ."سمقوكوت صػؼي اؾمتثامر مبوذ"وكؿق ج  "سمسداد ىمسط مستحؼ ظمصاًم مـ احلسوب

 .وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع

إضمبو ة كؿبق ج  اهلقئةة قةررتوإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت  ـوىم يواعماًمدراؾمي واًمـظر  وسمعد

سمقوكوت "وكؿق ج  "إؿمعور سمسداد ىمسط مستحؼ ظمصاًم مـ احلسوب"وكؿق ج  "إؿمعور إيداع"

 . ، سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي"صػؼي اؾمتثامر مبوذ

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :ٛقعووٕٛامل

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ5/11/1426: التاريخ             (692)القرار              

 

 ، «اتؿاق١ٝ صٓدٚم ايساجخٞ ايعكازٟ األٍٚ»إجاش٠ : املٛضٛع

 (636)١ اجملاش٠ بايكساز ٚإيػا٤ االتؿاقٝ
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، 

 -هببببب 2/00/0221و2صمببببوا وإرسمعببببوا اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثال

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/02/2112و1

صبـدوو اًمراضمحبل "جمؿققمي آؾمتثامر واخلدموت اًمبـؽقي اخلوصبي؛ ًمؾـظبر ذم شمعبديؾ اشمػوىمقبي 

 .هب01/1/0222واًمتوريخ ( 121)اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "اًمعؼوري إول

هببببب 1/1/0221واًمتببببوريخ ( 111)عببببد آـمببببالع قمببببغم اًمؼببببرار  ي اًمببببرىمؿ وسم

، وقمبببغم اًمؼبببرار  ي اًمبببرىمؿ "قمؼبببد إضمبببورة مبببع مطبببقر قمؼبببوريإضمبببو ة ": ومقضبببققمف

 "اشمػوىمقبببي م بببوريمي قمؼوريبببي"إضمبببو ة : هبببب ومقضبببققمف1/1/0221واًمتبببوريخ ( 110)

 ."قمؼد م وريمي قمؼوريي"و

 .اعمقضقع وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم

 :مو يليت قررت اهلقئةوسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت، 
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سموًمصبقغي اعمرومؼبي ذبذا اًمؼبرار  "صبـدوو اًمراضمحبل اًمعؼبوري إول"إضمو ة اشمػوىمقبي  :أول  

 (.121)اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمالشمػوىمقي اعمجو ة سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

ٓ جيق  سمقع وذاا وطمدات اًمصـدوو إٓ سمعد متؾؽف ٕصقل هل حمؾ آؾمتثامر، أمو  :ث كق   

 .ىمبؾ  ًمؽ ومفق مـ سمقع اًمـؼقد سموًمـؼقد، و ًمؽ ٓ يصح إٓ سمنمـمف

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

 هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل   :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ 5/11/1426: التاريخ            (693) القرار             
 

ٔ زصٝد اذتطاب إيهرتًْٚٝا»إجاش٠ : املٛضٛع  ، «اتؿاق١ٝ خد١َ االضتؿطاز ع

 ٌ  ، «طًب اشرتاى شدص١ٝ اعتباز١ٜ يف ارتد١َ اإليهرت١ْٝٚ املصسؾ١ٝ»ٚتعدٜ

 جاش٠ مخط١ مناذج َتعًك١ بارتد١َ اإليهرت١ْٝٚٚإ
 

احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف، ومـ شمبعفؿ سمنطمسون 

 :إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، 

 -هببببب 2/00/0221و2اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سمعد اـمالقمفو قمغم  م،1/02/2112و1

اشمػوىمقببي ظمدمببي آؾمتػسببور قمببـ رصببقد احلسببوب "ؾـظببر ذم اعمٍمببومقي ًمؾنمببيموت؛ ًمجؿققمببي اعم

ٓقمتبوريبي مبـ قمؿال فبو ًمؾ خصبقوت ا -سمؿقضمبفبو-، وهبل اشمػوىمقبي شمؼبدم اًمنمبيمي "إًمؽؽموكقوً 

ذم مقىمع اًمنمبيمي قمبغم  "اعمبوذ ًمؾنميموت"ظمدمي آؾمتػسور قمـ أرصدة طمسوسموهتؿ مـ ظمالل 

ـمؾبى اؿمبؽماش ؿمخصبقي اقمتبوريبي ذم اخلدمبي اإلًمؽؽموكقبي "اإلكؽمكً جموكًو، وًمؾـظر ذم شمعبديؾ 

كام ج  هب، وًمؾـظر ذم مخسي2/1/0222واًمتوريخ ( 121)اعمجو  سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ  "اعمٍمومقي

 :متعؾؼي سموخلدمي اإلًمؽؽموكقي اعمٍمومقي، وهل

 .كؿق ج ـمؾى شمغقػم ممثؾ اًم خصقي آقمتبوريي خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت .0

 .كؿق ج ـمؾى شمغقػم اعمستخدم اًمر قز خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت .2

 .كؿق ج ـمؾى شمغقػم يمؾؿي اعمرور اخلوصي سمخدمي اعمبوذ ًمؾنميموت .2
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 .آقمتبوريي خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت كؿق ج ـمؾى إضوومي طمسوسموت اًم خصقي .2

 .كؿق ج ـمؾى شمعديؾ اًمصالطمقوت خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت .2

اشمػوىمقبي "إضمبو ة قررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي وإضمراا مجؾبي مـ اًمتعديالت

ـمؾببى اؿمببؽماش ؿمخصببقي اقمتبوريببي ذم "و "ظمدمببي آؾمتػسببور قمببـ رصببقد احلسببوب إًمؽؽموكقببوً 

ـمؾببى شمغقببػم ممثببؾ اًم خصببقي آقمتبوريببي خلدمببي اعمبببوذ "و "كقببي اعمٍمببومقياخلدمببي اإلًمؽؽمو

ـمؾبى شمغقبػم يمؾؿبي "و "ـمؾى شمغقػم اعمستخدم اًمر قز خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت"و "ًمؾنميموت

ـمؾبى إضبوومي طمسبوسموت اًم خصبقي آقمتبوريبي "و "اعمرور اخلوصبي سمخدمبي اعمببوذ ًمؾنمبيموت

سموًمصبقغي  "طمقوت خلدمبي اعمببوذ ًمؾنمبيموتـمؾى شمعديؾ اًمصبال"و "خلدمي اعمبوذ ًمؾنميموت

اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي، ويعد هذا اًمؼرار مؾغقًو ًمطؾى اؿمؽماش ؿمخصقي اقمتبوريي ذم 

 . هب2/1/0222واًمتوريخ ( 121)اخلدمي اإلًمؽؽموكقي اعمٍمومقي اعمجو  سموًمؼرار 

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم صغمو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :ٛقعووٕٛامل

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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  هـ5/11/1426: التاريخ             (694)القرار              

 

 جٛاش شسا٤ ايشسن١ بطاق١ املطاعد٠ يصٝا١ْ املسنبات، : املٛضٛع

 بايتكطٝط ملٔ ٜشرتٟ َٓٗا ضٝاز٠ ٥ٗااإٖدٚجٛاش 
 

وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده، حمؿد وآًمف وصحبف ومبـ شمببعفؿ  هلل احلؿد

 :اًمديـ، أمو سمعد يقمسمنطمسون إمم 

سمعد اعمئبي،  اًمراسمع قمنماًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو  اهلقئي ومنن

 -هببببب 2/00/0221و2 إرسمعببببواو يببببقمل اًمثالصمببببواثبببببوًمثي، اًمثبببببوًمثي، اًمببببدورة اًم اًمسببببـي

سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ  ،م1/02/2112و1

طمؽؿ ذاا اًمنمبيمي سمطوىمبي اعمسبوقمدة ًمصبقوكي اعمريمببوت، ؛ ًمؾـظر ذم ًمألومراد اعمٍمومقي اعمجؿققمي

اًمبطوىمبي مبـ ذيمي اًمراضمحبل   ؽميطمقٌ شم ؛عمـ ي ؽمي مـفو ؾمقورة سموًمتؼسقط  فوإهداوطمؽؿ 

 مـفبومئبي  اًمقؾمبقطينمبيمي هبذه اًم، شملظمبذ ؾمبـقيوً ؿئتبل ريبول وهل ذيمي وؾمقطي سم( س)ذيمي 

ذم  متخصصيوهل ذيمي ( ص)ًمنميمي  مئي، وشمدومع مؼوسمؾ شمؽوًمقػ إصدار اًمبطوىمي واًمسؿرسة

يمبي ؛ ًمتؽبقن هبذه اعمئبي اًمريبول رصبقدًا ًمؾعؿقبؾ شمسبتقذم مـفبو ذظمدمي اًمسقورات قمغم اًمطبرو

اخلدمي صمؿـ اخلدموت اعمؼدمي ًمؾعؿقؾ، ومنن مل يستخدمفو ُردت آظمر اًمعوم إمم ذيمي اًمراضمحل، 

 قنيتؿتعبب ًمعؿببالا شمؼسببقط اًمسببقوراتصببدور اًمبطوىمببي شمؼببدمفو ذيمببي اًمراضمحببل هديببي  سمعببدو

ؾمبحى اًمسبقورات،  :اخلدمبيهبذه  شم ؿؾ، وخلدمي اًمسقورات (ص)سمؿقضمبفو سمخدموت ذيمي 

اخلػقػبي؛ مثبؾ شمغقبػم ؾمبػم اًمبطوريبوت، واإلصبالطموت اعمقؽوكقؽقبي واًمتزويد سموًمقىمقد، وؿمحـ 

اعمويمقـي، وشمغقػم اًمبطوريي، وإصالح اإلـمورات، وكحقهو ممو ضمرت اًمعبودة سموٓطمتقبوج إًمقبف قمبغم 

 .سمؾ يتحؿؾفو اًمعؿقؾ اًمطرو، وٓ شم ؿؾ اخلدمي ىمطع اًمغقور وٓ اًمقىمقد،
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دد يبتؿ ومقبف  يمبر اخلدمبي واخلدموت اًمتل شمؼدمفو اًمنميمي مقضحي وومؼ ضمدول واضبح حمب

واًمسعر مؼدرًا سمحسى اعمسوومي اًمتل شمؼطع إمم اًمعؿقؾ اعمحتوج إمم اخلدمي؛ معوومو إمم  ًمؽ ىمقؿي 

 .اًمقىمقد قمـد اًمتزويد سموًمقىمقد

 :يليت مو اهلقئة قررتواًمتلمؾ  واًمـظر اًمدراؾمي وسمعد

ي بؽمي مـفبو عمبـ  ؤهوإهبداذاا سمطوىمي اعمسبوقمدة ًمصبقوكي اعمريمببوت، وًمؾنميمي  جيق  :أول  

مو دامً اخلدموت اعم ؿقًمي سموًمبطوىمي وأؾمعورهو معؾقمي قمؾاًم كوومقبًو ًمؾجفوًمبي؛ ؛ ؾمقورة سموًمتؼسقط

متـحفو ًمؾعؿقؾ مـ ىمبقؾ اًمتؼمع، ومو شملظمذه اًمنميمي اًمقؾمقطي إكام هق مؼوسمبؾ و ًمؽ ٕن اًمنميمي 

 .شمؽوًمقػ إصدار اًمبطوىمي واًمسؿرسة

شمػوىمقبوت ذم هبذا اعمـبتٍ ومعؾقفبو أن شمرومبع  ًمبؽ اًمنمبيمي ًمبـام ج أو ا اؾمتخدامطمول  ذم :ث كق   

 .وإضمو هت ذمًمؾفقئي ًمؾـظر 

 .وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم اهلل وصغم

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ 5/11/1426: التاريخ             (695)القرار              
 

  «منٛذج َطايبات ايصساف اآليٞ ْٚكاط ايبٝع»إجاش٠ : املٛضٛع

 «طًب إٜكاف بطاق١ ايصساف اآليٞ املؿكٛد٠»ٚمنٛذج 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :أمو سمعدسمنطمسون إمم يقم اًمديـ، 

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، 

 -هببببب 2/00/0221و2اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/02/2112و1

وكؿق ج  "كؿق ج مطوًمبوت اًمٍماف أزم وكؼوط اًمبقع"قي ًمألومراد؛ ًمؾـظر ذم اعمجؿققمي اعمٍموم

 ."ـمؾى إيؼوف سمطوىمي اًمٍماف أزم اعمػؼقدة"

: هبب ومقضبققمف21/00/0222واًمتبوريخ ( 220)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمبرىمؿ 

، وقمببغم اًمؼبرار  ي اًمببرىمؿ "سمطوىمببي ساف اًمراضمحبل اًمدوًمقبيكؿبق ج إضمبو ة شمعبديالت قمببغم "

إضمببو ة كؿببق ج ومببتح احلسببوب اجلببوري، ": هببب ومقضببققمف00/1/0221واًمتببوريخ ( 111)

 ."(112)وإًمغوا كؿق ج ومتح احلسوب اجلوري اعمجو  سموًمؼرار 

إضمببو ة  قةةررت اهلقئةةةوسمعببد اًمدراؾمببي واًمـظببر واعمـوىم ببي، وإضمببراا مجؾببي مببـ اًمتعببديالت، 

طوىمبي اًمٍمباف أزم ـمؾى إيؼبوف سم"وكؿق ج  "كؿق ج مطوًمبوت اًمٍماف أزم وكؼوط اًمبقع"

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "اعمػؼقدة

 .وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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 هـ 5/11/1426: التاريخ            (697)القرار              
 

 ...إجاش٠ دخٍٛ ايشسن١ يف َشسٚع: املٛضٛع
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم 

 -هببببب 2/00/0221و2اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

م، سمعد اـمالقمفو قمغم مذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بلن مبو ورد مبـ 1/02/2112و1

ومبو يتطؾببف  ،(ش)اعمجؿققمي اعمٍمومقي ًمؾنميموت؛ ًمؾـظر ذم دظمقل اًمنمبيمي ذم متقيبؾ منمبوع 

 : ًمؽ مـ اًمـظر ذم مخس اشمػوىمقوت شمتعؾؼ سمتؿقيؾ اعمنموع، واًمذي ؾمقتؿ قمغم اًمـحق أيت

شم ؽمش ذيمي اًمراضمحل مع قمدد مـ اًمبـقش يعؼم قمـفو سمؿمؾمسوت اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل  (0

 ."اشمػوىمقي م وريمي ذم إصقل"ذم متقيؾ اعمنموع، وشمؼمم هذه اعممؾمسوت ومقام سمقـفو 

اشمػوىمقببي "سمؿقضمببى -عم ببؽميمي واطمببدًة مـفببو شمقيمببؾ ممؾمسببوت اًمتؿقيببؾ اإلؾمببالمل ا (2

 .ًمقؽقن ويمقاًل قمـفو ومقام يتعؾؼ سموًمتؿقيؾ يعؼم قمـف سمقيمقؾ اًمتسفقالت اإلؾمالمقي -"شمقيمقؾ

أصقًٓ مقصقومي ذم اًمذمبي، وُيعّؾبؼ ( ش)شممضمر ممؾمسوُت اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل ذيمَي  (2

اشمػوىمقبي إضمبورة "ؽ متؾقؽ اعمستلضمر هلذه إصقل قمغم ؾمداده مجقع دومعوت اإلضمورة، ويـظؿ  ًمب

 ."مقصقف ذم اًمذمي

ذم  -"اشمػوىمقبي ويموًمبي"سمؿقضمبى -(ش)شمقيمؾ ممؾمسبوت اًمتؿقيبؾ اإلؾمبالمل ذيمبَي  (2

 .اًمتعوىمد مع اعمؼوول إلك وا إصقل
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اشمػوىمقببي ويموًمببي "سمؿقضمببى -( ش)شمقيمببؾ ممؾمسببوت اًمتؿقيببؾ اإلؾمببالمل ذيمببَي  (2

 .ذم اًمتعوىمد مع مـ يتقمم اًمتلملم وصقوكي إصقل -"ظمدموت

ـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع سمعد دراؾمتفو ًمف ذم قمدد مبـ وسمعد آ

 .اضمتامقموهتو

: هبب، ومقضبققمف01/1/0222واًمتبوريخ ( 122)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."إضمو ة كؿق ج متؾقؽ ًمعلم ممضمرة معؾؼ قمغم اًمسداد"

: هبب، ومقضبققمف2/02/0222واًمتبوريخ ( 121)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

 ."طمؽؿ اإلضمورة سملضمرة متغػمة"

: هبب، ومقضبققمف21/2/0221واًمتبوريخ ( 112)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼبرار  ي اًمبرىمؿ 

طمؽؿ إضمورة اعمقصقف ذم اًمذمي مبع شملضمقبؾ إضمبرة أو شمؼسبقطفو، وطمؽبؿ مؼووًمبي اعمسبتلضمر "

 ."إلك و ف

 :مو يليت اهلقئة قررتالت وإضمراا مجؾي مـ اًمتعدي واعمـوىم ي اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

وشمقىمقعفو قمغم آشمػوىمقوت اعمـظؿي ًمذًمؽ ( ش)ٓ موكع مـ دظمقل اًمنميمي ذم منموع  :أول  

اشمػوىمقبي "، و"اشمػوىمقي م بوريمي ذم إصبقل": سموًمصقغي اعمعّدًمي مـ اهلقئي، وشمؾؽ آشمػوىمقوت هل

 ."وىمقي ويموًمي ظمدموتاشمػ"، و"اشمػوىمقي ويموًمي"، و"اشمػوىمقي إضمورة مقصقف ذم اًمذمي"، و"شمقيمقؾ

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم سمؤيت :ث كق   

أن شمدىمؼ ذم اًمـسخ اإلكجؾقزيي ًمالشمػوىمقوت ًمتؽقن مطوسمؼي متومًو ًمؾـسخ اًمعرسمقي اعمرومؼي،  .0

 .قمغم أموكي اهلقئي اًمنمقمقي -سمعد اكتفو فو-وشمعرض اًمـسخ اإلكجؾقزيي 

 .غم اهلقئي اًمنمقمقيأي شمعديؾ يطرأ قمغم آشمػوىمقوت ىمبؾ شمقىمقعفو ومقجى أن يعرض قم .2
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اشمػوىمقبي م بوريمي : يؽقن شمقىمقع آشمػوىمقوت اًمقاردة ذم صدر اًمؼرار وومؼ اًمؽمشمقى أيت .2

ذم إصقل صمؿ اشمػوىمقي شمقيمقؾ صمؿ اشمػوىمقي إضمورة مقصقف ذم اًمذمي صمؿ اشمػوىمقي ويموًمبي صمبؿ اشمػوىمقبي 

 .ويموًمي ظمدموت

اشمػوىمقببي إضمببورة  اًمعؼببد مببع اعمؼببوول إٓ سمعببد شمقىمقعببف( ( ش)ذيمببي )أٓ يقىمببع اًمقيمقببؾ  .2

 .اعمقصقف ذم اًمذمي، واشمػوىمقي ويموًمي

أي اشمػوىمقي شمـظؿ قمالىمي سملم ممؾمسوت اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل وأي ـمرف آظمر ومقجبى أن  .2

 .شمعرض قمغم اهلقئي اًمنمقمقي، وأٓ شمدظمؾ اًمنميمي ومقفو إٓ سمعد إضمو هتو مـ اهلقئي اًمنمقمقي

ت خمبتص سموجلوكبى اًمنمبقمل ىمرارهو هذا سم لن اًمدظمقل ذم شمؾؽ آشمػوىمقبواهلقئي أن وشمميمد 

دون ضموكى اًمصقوهمي أو اجلقاكى إظمرى، وشمتحؿؾ اجلفي اعمختصي ذم اًمنميمي مراقموة مو ، ومقفو

 .شمتحؼؼ سمف مصؾحتفو

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم صغمو

 

ــك    :املٛقعوووٕٛ ــي املعـ ــهللاب  ـ ــاهلل عبـ ــي عقعـ ــهللاب  ـ ــي   ( )عبـ ــهللاب  ـ ــار، هلل عبـ ــهلل اببـ هلل  عـ

 .هلل  عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم( ) مل 

                                                 
مبع اًمبتحػظ ومبقام يتعؾبؼ سمبوًمتعقؼم قمبـ اًمعؼبقد ": حتػظ اًم قخ قمبداهلل سمـ مـقع قمغم اًمؼرار، و كبص حتػظبف  (0)

 ."قي واًمعؼد مـ طمقٌ اًمؾزوم واجلقا ػوىمسموٓشمػوىمقوت ًمقضمقد اًمػرو ومقام أراه سملم آشم

ذط اًمتؿؾقببؽ سمعببد اكتفببوا  متقىمببػ ذم": حتػببظ اًم ببقخ قمبببداهلل سمببـ ظمـببلم قمببغم اًمؼببرار، و كببص حتػظببف (2)

 ."اإلضمورة
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 هـ 5/11/1426: التاريخ            (698)القرار              
 

 إجاش٠ اتؿاق١ٝ تطٜٛل ايعكازات املعسٚض١ : املٛضٛع

 يد٣ املهاتب ايعكاز١ٜ
 

عفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمببب

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، 

 1 -هبببب 2/00/0221و2اًمسبببـي اًمثوًمثبببي، اًمبببدورة اًمثوًمثبببي، يبببقمل اًمثالصمبببوا وإرسمعبببوا 

ن مبو ورد مبـ م، سمعد اـمالقمفو قمبغم مبذيمرة اًمعبرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سم بل1/02/2112و

اشمػوىمقببي شمسبقيؼ اًمعؼبورات اعمعروضبي ًمبدى اعمؽوشمببى "اعمجؿققمبي اعمٍمبومقي ًمألومبراد؛ ًمؾـظبر ذم 

 ."اًمعؼوريي

: هبب، ومقضبققمف22/02/0222واًمتوريخ ( 122)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

 ."إضمو ة اشمػوىمقي شمؼديؿ ظمدمي سمقع قمؼورات سموًمتؼسقط ومؾحؼوهتو"

اشمػوىمقبي "إضمبو ة  اهلقئةة قررتوإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت  ـوىم يواعم اًمدراؾمي واًمـظر وسمعد

 .سموًمصقغي اعمرومؼي سموًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي "شمسقيؼ اًمعؼورات اعمعروضي ًمدى اعمؽوشمى اًمعؼوريي

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم صغمو

 

ر، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــا  :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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  هـ5/11/1426: التاريخ            (699) القرار             
 

 إجاش٠ االتؿاق١ٝ املٓع١ُ يعكٛد شسا٤ ايطًع َٔ املٛزدٜٔ، : املٛضٛع

 ٚإيػا٤ نٌ َا عداٖا مما ٜتصٌ مبٛضٛعٗا
 

صبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ احلؿبد هلل وطمبده، واًم

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

ومنن اهلقئي اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي، 

 -هببببب 2/00/0221و2اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو سمعد اـمالقمفو قمغم  ،م1/02/2112و1

مبـ اعمبقرديـ، اعمبـبل قمبغم  "اشمػوىمقبي ذاا ؾمبؾع"ؾـظر ذم اخلزيـي واعممؾمسوت اعموًمقي؛ ًمجمؿققمي 

قمـد مـوىم تفو ًمؾؿالطمظوت  هب00/1/0222و01و1شمقضمقف اهلقئي ذم اضمتامقمفو اًمستلم سمتوريخ 

يـبببي، وشمليمقبببده ذم آضمبببتامع اًمثوًمبببٌ سمعبببد اعمئبببي سمتبببوريخ اًمرىموسمقبببي قمبببغم أقمبببامل إدارة اخلز

 .هب1/1/0221و1هب، وذم آضمتامع اًمسوسمع سمعد اعمئي سمتوريخ 2/2/0221و2و2

وآشمػوىمقي اعمذيمقرة هل اشمػوىمقي شمـظؿ قمؼقد ذاا اًمنميمي ًمؾسؾع مـ اعمبقرديـ ؾمبقاا أيمبون 

ل أظمبرى يتػبؼ قمؾقفبو اًمتعوىمد قمـ ـمريبؼ اهلبوشمػ أو اًمػبويمس أو اًمبتؾؽس أو أي وؾمبقؾي اشمصبو

اًمطرومون، وىمد سمقـً آشمػوىمقي اًمتزاموت يمؾ ـمرف وطمؼقىمف، ومـ أسمر  مو ورد ذم  ًمؽ ممو خيص 

 :اعمقرديـ
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إىمرار اعمقرد سملن مو يبقعف مـ اًمسؾع ممؾقش ًمف قمـد اًمبقع قمبغم ذيمبي اًمراضمحبل، وأهنبو  -0

دم مؾؽقتبف عمبو متعّقـي سمؿقضمى مستـدات اًمتعقلم، واًمتزامف سمتحؿبؾ أي مسبموًمقي شمـبتٍ قمبـ قمب

يبقعف قمغم ذيمي اًمراضمحل مـ اًمسؾع أو قمدم شمعقـفو أو قمدم صحي  ًمؽ اًمتعقبلم أو اخلطبل ومقبف 

 .ٕي ؾمبى يمون أو شمؽرار أرىموم اًمسؾع اعمبقعي ذم اًمعؿؾقي اًمقاطمدة

مبـ همبػم  –اًمتزام اعمقرد سملٓ جيري قمغم اًمسؾع اعمبقعي قمغم ذيمي اًمراضمحل أي شمداول  -2

ا شمؾؽ اًمسؾع ذم مؾؽقي اًمنمبيمي، وأكبف ًمبـ حُيبدث قمؾقفبو أي ىمقبد أو مدة سمؼو –ذيمي اًمراضمحل 

 .قمىا أو اًمتزام آظمر، وأكف ؾمقتحؿؾ أي مسموًمقي شمـتٍ قمـ خموًمػي هذا آًمتزام

ويموكً اهلقئي ىمد كظرت ذم آشمػوىمقي اعمذيمقرة ذم اضمتامقمفبو احلبودي قمنمب سمعبد اعمئبي سمتبوريخ 

 21سمعبببببد اعمئبببببي سمتبببببوريخ  هبببببب وذم اضمتامقمفبببببو اًمثوًمبببببٌ قمنمببببب01/1/0221و 01و 01

 .هب20/01/0221و

( 022)اًمؼرار  و اًمرىمؿ : يمام أن اهلقئي ىمد أصدرت قمددًا مـ اًمؼرارات  ات اًمصؾي، ومـفو

اًمتعومببؾ ذم ذاا اًمبعببو ع مببـ ظمببالل سمقرصببي ": هببب ومقضببققمف21/01/0202واًمتببوريخ 

ع مبع قمؿؾقبي سمقب": هبب ومقضبققمف02/1/0201واًمتوريخ ( 221)، واًمؼرار  و اًمرىمؿ "ًمـدن

هببب 21/2/0201واًمتببوريخ ( 212)، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ "شملضمقببؾ شمسببؾقؿ اًمبعببوقمي واًمببثؿـ

هببب 1/2/0201واًمتببوريخ ( 211)، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ "اشمػوىمقببي سمقببع معببودن": ومقضببققمف

، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ "212شمعببديؾ اشمػوىمقببي اًمقيموًمببي إؾموؾمببقي اعمجببو ة سمببوًمؼرار ": ومقضببققمف

إضمبو ة كبام ج قمؿؾقبوت اعمتبوضمرة سموعمعبودن ذم ": ومقضبققمف هب2/2/0221واًمتوريخ ( 222)

إضمبو ة ": هبب ومقضبققمف2/2/0221واًمتبوريخ ( 222)، واًمؼبرار  و اًمبرىمؿ "سمقرصي ًمـبدن

هبب 22/1/0221واًمتبوريخ ( 221)، واًمؼبرار  و اًمبرىمؿ "كام ج وقمؼدي ذاا وسمقع ذم ًمـبدن

( 211)اًمؼبرار  و اًمبرىمؿ ، و"222ـمؾى شمعديالت قمغم اًمـام ج اعمجو ة سمبوًمؼرار ": ومقضققمف
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ـمؾبى شمعبديالت قمبغم اًمبـام ج اعمجبو ة سمبوًمؼراريـ ": هبب ومقضبققمف1/00/0221واًمتوريخ 

إضمبو ة ": هبب ومقضبققمف21/0/0220واًمتوريخ ( 212)، واًمؼرار  و اًمرىمؿ "221و  222

واًمتبببوريخ ( 222)، واًمؼبببرار  و اًمبببرىمؿ "211و  221و  222شمعبببديالت قمبببغم اًمؼبببرارات 

، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ "إضمببو ة اشمػببوىمقتل ذاا سمببؽمول وسمقعببف": فهببب ومقضببققم01/1/0220

إضمو ة شمعديالت قمبغم اشمػبوىمقتل ذاا وسمقبع ": هب ومقضققمف21/1/0220واًمتوريخ ( 222)

هببب 21/02/0220واًمتببوريخ ( 221)، واًمؼببرار  و اًمببرىمؿ "222سمببؽمول اعمجببو شملم سمببوًمؼرار 

واًمتبببوريخ ( 211)و اًمبببرىمؿ ، واًمؼبببرار  "إضمبببو ة كبببام ج اعمتبببوضمرة سمبببوًمبالشملم": ومقضبببققمف

إضمو ة ظمطوب إحلوىمل ًمؾبـام ج واًمعؼبقد اعمجبو ة سمبوًمؼرار  ي ": هب ومقضققمف20/2/0222

إضمببو ة ": هبب ومقضبققمف20/2/0222واًمتببوريخ ( 210)، واًمؼبرار  و اًمبرىمؿ "222اًمبرىمؿ 

ٓشمػببوىمقتل ذاا وسمقببع سمببؽمول اعمجببو شملم سمببوًمؼرار  ي اًمببرىمؿ  2و  0شمعببديالت قمببغم اعمؾحؼببلم 

إضمو ة شمعديالت ": هب ومقضققمف01/2/0222واًمتوريخ ( 212)واًمؼرار  و اًمرىمؿ ، "222

هبب 21/01/0222واًمتبوريخ ( 222)، واًمؼرار "212قمغم اشمػوىمقي سمقع معودن اعمجو ة سموًمؼرار 

واًمتوريخ ( 222)، واًمؼرار  و اًمرىمؿ "سمطالن قمؼقد سمقع معودن واؾمتبعود أرسموطمفو": ومقضققمف

، واًمؼرار " ة مذيمرة شمػوهؿ سم لن قمؿؾقوت اًمبقع أضمؾإضمو": هب ومقضققمف21/00/0222

إضمبو ة كبام ج اًمنمباا سموًمقيموًمبي ": هب ومقضبققمف21/00/0222واًمتوريخ ( 222) و اًمرىمؿ 

هبب 2/02/0222واًمتبوريخ ( 120)، واًمؼبرار  و اًمبرىمؿ "قمـ اًمعؿقؾ صمؿ اًمنماا مـف سموٕضمؾ

 ."إضمو ة اشمػوىمقي آؾمتثامر اعمبوذ": ومقضققمف

ع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع سمعد دراؾمتفو ًمف ذم قمدد مبـ وسمعد آـمال

 .اضمتامقموهتو

 :مو يليتقررت اهلقئة  وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت
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واًمـام ج اعمؾحؼي ذو سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼبرار اعمقىمعبي  "اشمػوىمقي ذاا ؾمؾع"إضمو ة  :أول  

 -هب 0/02/0221قئي، وجيى أن شمؽقن قمؿؾقوت اًمنماا مـ اعمقرديـ اسمتداا مـ شموريخ مـ اهل

 .م وومؼ هذه آشمػوىمقي واًمـام ج اعمؾحؼي ذو اعمجو ة ذذا اًمؼرار0/0/2111

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم شمعومؾفو ذذه آشمػوىمقي سمؤيت :ث كق   

 .قفو أصوًمي أو كقوسميأن يؽقن ذاا اًمنميمي ًمؾسؾع مـ مقرد موًمؽ ًمؾتٍمف وم -0

 .قمـد إجيوب اعمقرد سموًمبقع قمغم اًمنميمي -سملرىمومفو ومؽوهنو  -أن يتؿ شمعقلم اًمسؾع  -2

أٓ شم ؽمي اًمنميمي مـ اعمقرد مو ىمد سموقمتف إيوه مـ اًمسؾع ممضماًل سمصبػتفو موًمؽبي هلبو أو  -2

 .ٕيمثرهو

نميمي ًمـػسبفو أم أٓ شمبقع اًمنميمي قمغم اعمقرد اًمذي اؿمؽمت مـف اًمسؾعي ؾمقاا اؿمؽمت اًم -2

 .ًمغػمهو؛ ؾمدا ًمذريعي اًمعقـي ؾمقاا أيموكً قمقـي صمـو قي أم صمالصمقي أم أيمثر مـ  ًمؽ

 .اعم ؽماة ممو ٓ جيق  ومقف اًمتلضمقؾ يموًمذهى واًمػعي واًمعؿالتشمؽقن اًمسؾع  أٓ -2

 .اًمتؿقيؾ سموًمػو دة اًمرسمقيي قمغمشمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  أٓ -1

ذم طمببول إضمببراا قمؿؾقببوت اًمنمبباا قمببـ ـمريببؼ -وشمػقببي يببتؿ شمسببجقؾ اعمحودصمببوت اهل أن -1

سملن شمؼدير ىمببقل  قمؾامً ًمقؽقن  ًمؽ شمقصمقؼًو ُيرضمع إًمقف قمـد احلوضمي وًمألهمراض اًمرىموسمقي،  -اهلوشمػ

 .اًمؼعوا إممقمـد اًمتؼوب راضمع وشمػ آطمتجوج سموهل

اشمػوىمقبي "قمغم اجلفي اعمعـقي ذم اًمنميمي أن شمقاذم إدارة اًمرىموسمي اًمنمقمقي سمـسخي مبـ يمبؾ  :ث لث   

 .يتؿ شمقىمقعفو مع اعمقرديـ "ذاا ؾمؾع

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي املعــكهلل  عــهلل اببــار، هلل عبــهللاب  ــي  ــمل هلل    :املٛقعووٕٛ

 . عهلل  ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرم
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  هـ5/11/1426: التاريخ                                   (700) القرار             
 

 إجاش٠ اتؿاق١ٝ شسا٤ ايطًع بع١ًُ ٚبٝعٗا بع١ًُ أخس٣: املٛضٛع

  711ًَػ٢ بايكساز ذٟ ايسقِ 
 

احلؿبد هلل وطمبده، واًمصبالة واًمسببالم قمبغم كبقـبو حمؿبد، وقمببغم آًمبف وصبحبف، ومبـ شمبببعفؿ 

 :سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، أمو سمعد

اًمنمقمقي ًمنميمي اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر ذم اضمتامقمفو اًمراسمع قمنم سمعد اعمئبي،  ومنن اهلقئي

 -هببببب 2/00/0221و2اًمسببببـي اًمثوًمثببببي، اًمببببدورة اًمثوًمثببببي، يببببقمل اًمثالصمببببوا وإرسمعببببوا 

مبو ورد مبـ  سم بلنمذيمرة اًمعرض اعمعبدة مبـ أموكتفبو م، سمعد اـمالقمفو قمغم 1/02/2112و1

اشمػوىمقببي ذاا اعمعببودن سمعؿؾببي وسمقعفببو سمعؿؾببي "ؾـظببر ذم ًماخلزيـببي واعممؾمسببوت اعموًمقببي؛ جمؿققمببي 

 ."أظمرى

وهل ذم أصؾفو صقغي مؼؽمطمي مـ أموكي اهلقئي اًمنمقمقي سمديؾي قمـ اًمعؼقد اعمسبتؼبؾقي ًمنمباا 

 .اًمعؿالت وسمقعفو اًمتل جيرهيو اًمعوىمدان ذم اًمبـقش اًمرسمقيي ًمتػودي شمذسمذب أؾمعور اًمعؿالت

ػوىمقي اعمذيمقرة ذم أن شمبقع اًمنميمبي قمبغم قمؿقؾفبو وشمتؾخص صقرة اًمتعومؾ اًمذي شمـظؿف آشم

سمثؿـ ممضمؾ إمم شموريخ اؾمتحؼوو حمدد وسمعؿؾي حمددة، صمؿ يصدر  -ممؾقيمي ومتعقـي هلو  -ؾمؾعبي 

سمبقع شمؾؽ اًمسؾعي قمغم قمؿقؾ آظمر سمثؿـ  -سمعد شمسؾؿف عمستـدات شمعققـفو  -اًمعؿقؾ أمره ًمؾنميمي 

اًمعؿؾقبي إومم، وسمعؿؾبي أظمبرى مغبويرة ممضمؾ إمم شموريخ اؾمبتحؼوو يقاومبؼ شمبوريخ اؾمبتحؼوو 

 .ًمعؿؾي اًمعؿؾقي إومم

 :وُيقِضح  ًمؽ اعمثول أيت
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  مؾققنآضماًل سمثؿـ مؼداره ( أ)قمؿقؾفو قمغم ؾمؾعي شمبقع اًمنميمي  هب0/0/0221ذم يقم 

 .هب0/2/0221شموريخ آؾمتحؼوو وهق سدد ذم يُ  ردوٓ

  كقوسمبي قمـبف قمبغم عي سبؾسمقبع اًممبـ اًمنمبيمي ( أ)اًمعؿقبؾ طؾبى ي هب0/0/0221ذم يقم

ذم شمببوريخ آؾمببتحؼوو وهببق سببدد يببقرو يُ سمببثؿـ آضمببؾ مؼببداره شمسببع مئببي أًمببػ  (ب)عؿقببؾ اًم

 .هب0/2/0221

  قمببغماًمسببؾعَي  -( أ)سموًمقيموًمببي قمببـ قمؿقؾفببو  – شمبقببع اًمنمببيميُ  هببب0/0/0221ذم يببقم 

 .اعمذيمقرة ؾموسمؼوً ( أ)طمسى شمعؾقامت اًمعؿقؾ ( ب)اًمعؿقؾ 

 ( أ)اًمعؿقبؾ سبدد يُ  هبب0/2/0221 وهبق يبقم شموريخ آؾمتحؼوو ًمؾعؿؾقبي إومم ذم

 .مبؾغ مؾققن دوٓرصمؿـ اًمسؾعي اًمتل اؿمؽماهو وهق ًمؾنميمي 

 ( ب)ُيسبدد اًمعؿقبؾ  هبب0/2/0221شموريخ آؾمتحؼوو ًمؾعؿؾقي اًمثوكقي وهق يقم  ذم

ويموًمي قمبـ اًمعؿقبؾ  -صمؿـ اًمسؾعي اًمتل اؿمؽماهو وهق مبؾغ شمسع مئي أًمػ يقرو، وشمؼقم اًمنميمي 

 (.أ) ًمؽ اعمبؾغ وإيداقمف ذم طمسوب اًمعؿقؾ سمتحصقؾ  -( أ)

ويموكببً اهلقئببي ىمببد كظببرت ذم آشمػوىمقببي اعمببذيمقرة ذم اضمتامقمفببو اًمثوًمببٌ سمعببد اعمئببي سمتببوريخ 

 .هب1/1/0221و1هب، وذم اضمتامقمفو اًمسوسمع سمعد اعمئي سمتوريخ 2/2/0221و2و2

ف ذم قمدد مبـ وسمعد آـمالع قمغم شمقصقي اًمؾجـي اًمتـػقذيي ًمؾفقئي ذم اعمقضقع سمعد دراؾمتفو ًم

 .اضمتامقموهتو

قمدم ": هب ومقضققمف02/01/0211واًمتوريخ ( 1)وسمعد آـمالع قمغم اًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

ضمقا  ىمقوم اًمنمبيمي سمبقبع أو ذاا قمؿبالت كؼديبي ًمـػسبفو أو ًمعؿال فبو مبـ  متفبو قمبغم أن يبتؿ 

 ."اًمؼبض ذم وىمً ٓطمؼ

 :مو يليترت اهلقئة قر وسمعد اًمدراؾمي واًمـظر واعمـوىم ي، وإضمراا مجؾي مـ اًمتعديالت
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واًمببـام ج اعمؾحؼببي ذببو  "اشمػوىمقببي ذاا اًمسببؾع سمعؿؾببي وسمقعفببو سمعؿؾببي أظمببرى"إضمببو ة  :أول  

 .سموًمصقغي اعمرومؼي ذذا اًمؼرار اعمقىمعي مـ اهلقئي

 :قمغم اًمنميمي أن شمؾتزم ذم شمعومؾفو ذذه آشمػوىمقي سمؤيت :ث كق   

اعمجبو ة  "اشمػوىمقبي ذاا ؾمبؾع"أن يؽقن ذاا اًمسؾع مـ مقرد خيعع اًمتعومبؾ معبف ًمبب -0

 .ووومؼ مو كص قمؾقف اًمؼرار اعمذيمقر مـ ضقاسمط( 111)سموًمؼرار  ي اًمرىمؿ 

أٓ شم ؽمي اًمنميمي اًمسؾعي آضماًل مـ اًمعؿقؾ إ ا يموكً هل اًمتبل سموقمتفبو قمؾقبف سمصبػتفو  -2

 .موًمؽي هلو أو ٕيمثرهو؛ ٕن  ًمؽ مـ سمقع اًمعقـي

 .ًمعؿقؾ مدة سمؼو فو ذم مؾؽفأٓ جَيري قمغم اًمسؾعي أي شمداول مـ همػم ا -2

أٓ حُتدث اًمنميمي أي ىمقد أو قمىا أو اًمتزام قمغم اًمسبؾع اعمبقعبي، وأٓ متبـح أي ـمبرف  -2

 .صموًمٌ أي طمؼ ذم شمؾؽ اًمسؾع ظمالل مدة سمؼو فو ذم مؾؽ اًمعؿقؾ

 .أٓ شمتقيمؾ اًمنميمي قمـ اًمعؿقؾ ذم اًمبقع قمغم كػسفو -2

قمغم مـ اؿمؽمت مـف اًمسبؾعي ًمـػسبفو؛  -سموًمقيموًمي قمـ اًمعؿقؾ-أٓ شمبقع اًمنميمي اًمسؾعي  -1

 .و ًمؽ ًمسد  ريعي اًمعقـي ؾمقاا أيموكً قمقـي صمـو قي أم صمالصمقي أم أيمثر مـ  ًمؽ

أن يؽقن سمقع اًمنمبيمي ًمؾسبؾعي سموًمقيموًمبي قمبـ اًمعؿقبؾ وومبؼ اًمصبقغ اعمجبو ة مبـ اهلقئبي  -1

 .اًمنمقمقي سمعقاسمطفو

 .قيياًمتؿقيؾ سموًمػو دة اًمرسم قمغمشمؽقن هـوش مقاـملة أو طمقؾي  أٓ -1

 .اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم وصغم

عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ي املعكهلل عهلل اببار، هلل عبهللاب  ي  مل هلل  عهلل  :املٛقعٕٛ

 . ي ععهلل هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالرعي األطرما
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 هـ18/12/1426: التاريخ                      (701)القرار              
 

 ، وإيػاء االتؿاقية «اتؿاقية حتويٌ زواتب»إجاشة : املوضوع

 (689)اجملاشة بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :أما بعد تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ،

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع ظؼ بعد ادئدة، 

 -هدددد 71/71/7211و71افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افثافثدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ  م،71/7/1001و71

اتػاؿقددة يقيددؾ رواتددي مددقطػل افؼددـا  "كددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم تعددديؾ ادجؿقظددة اد

 .هد77/1/7211وافتاريخ ( 116)ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ  "وادمشسا 

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا  "اتػاؿقدة يقيدؾ رواتدي"وبعد افدراشة وافـظر ؿرر  اهلقئة إجازة 

 (.116)قًا فالتػاؿقة ادجازة بافؼرار افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل عبــهللاب  ــي ملبعرهللي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل         :املوقعوووٕ

 .ي،هلل  ي ،عهللهلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ18/12/1426: لتاريخا             (702)القرار            

 

 ، وإيػاء ايعكد "عكد بيع ضيازة بايتكطيط"إجاشة : املوضوع

 (330)اجملاش بايكساز 

  764ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع ظؼ بعد ادئدة، ؾنن اهلقئة اف

 -هدددد 71/71/7211و71افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افثافثدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ  م،71/7/1001و71

ادجداز بدافؼرار ذي افدرؿؿ  "ظؼد بقدع بافتؼسدقط" تعديؾ ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم

هددظ بـدا  ظدذ تقجقدف اهلقئدة ذم اجتامظفدا افسدابع وافسدتغ 30/71/7276وافتاريخ ( 330)

 .هد، وبـا  ظذ متطؾبا  ممشسة افـؼد افعريب افسعقمي12/7/7212و13و11بتاريخ 

: هددد ومقوددقظف3/3/7210وافتدداريخ ( 323)وبعددد االضددالع ظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ 

وافتددداريخ ( 236)، وظدددذ افؼدددرار ذي افدددرؿؿ "تعدددديؾ بـدددد مدددـ ظؼدددد بقدددع بافتؼسدددقط"

ظدم اإلفزام باشتخدام كؿقذج ضؾي معايـة وحجز ادجداز ": هد ومقوقظف11/71/7217

: هدد ومقودقظف11/70/7211وافتداريخ ( 261)، وظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ "333بافؼرار 

 ."330قع بافتؼسقط ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ تعديؾ ادامة  افثًا مـ ظؼد ب"
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: هدد ومقودقظف7/7/7270وافتداريخ ( 71)وبعد االضالع أيضًا ظذ افؼرار ذي افدرؿؿ 

هددد 3/71/7212وافتدداريخ ( 106)، وظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ "جددقاز افبقددع بافتؼسددقط"

ة فؾؿعؾقمدا  إواؾة ؾؼرة بشلن تبامل ادعؾقما  االئتامكقة مع افؼـة افسدعقمي": ومقوقظف

( 130)، وظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ "االئتامكقددة ذم كددامذج وظؼددقم ادتدداجرة واحلسددا  ا دداري

حؽدددؿ أخدددذ مبؾدددغ مؼابدددؾ افدراشدددة االئتامكقدددة ": هدددد ومقودددقظف3/1/7216وافتددداريخ 

 ."ومكوؾا  افتعاؿد

د ، وبعد(كسبة افربح افسـقي)وبعد افـظر ذم مسلفة حؽؿ ربط افربح با جؾ ذم ظؼد افبقع 

هدد 13/1/7270-71ذم تداريخ ( 1/1) 63االضالع ظذ ؿرار جمؿع افػؼف اإلشدالمل رؿدؿ 

 .بشلن افبقع بافتؼسقط، وظذ ظدم مـ افبحقث وافػتاوى ادعارصة ذم ادقوقع

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة،  "سقطظؼد بقع شقارة بافتؼ"إجازة : أوالً 

وفتعديالتف ادجازة بدافؼرار ذي ( 330)ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 (.261)وبافؼرار ذي افرؿؿ ( 323)افرؿؿ 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا ادذـقر بام يليت:  اكقاً 

 .ؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾأن تؽقن افسقارة مم -7

بددرؿؿ هقؽؾفددا وبتسددؾؿ افؼددـة  هددؾ بطاؿتفددا  -أن يددتؿ تعقددغ افسددقارة حمددؾ افعؼددد  -1

 .ؿبؾ بقعفا ظذ افعؿقؾ -ا ؿرـقة 

أن يتؿ افتعاؿد بـا  ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼا  افؼـة فؾسقارة حمؾ افعؼدد بعدد حسدؿ  -3

ظ  ن افبقع هـا بقع مرابحة، وادرابحدة -وجد  إن-اخلصقما  افتل حصؾت ظؾقفا افؼـة 

 .مـ بققع ا ماكة
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أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ افؼـة هق افذي باع افسقارة ظذ افؼدـةظ فدئال يؽدقن  -2

 .ذفؽ مـ با  بقع افعقـة

 .افتؿقيؾ بافػائدة افربقية ظذتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة  أال -6

 .ظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد و

 

هلل ( )هلل عبهللاب  ي  ـب  ( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ي ملبعرهلل ي،هلل اهللبارنني :املوقعوٕ

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم( )ي،هلل  ي ،عهلل

 

                                                 
متقؿػ ذم جقاز افـص ظذ ربدط افدربح با جدؾ »: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل  ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)

 . «ذم ا دول افقارم ذم  اكقا

 : يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 1)

 .ح با جؾ وؾصؾ افربح ظـ افتؽؾػة ظـد افتلجقؾمتقؿػ ذم جقاز افـص ظذ ربط افرب -أ»

 . خمافػ ذم حؾقل بعض ا ؿساط ظـد افتلخر ذم افسدام - 

 .«خمافػ ذم مكوؾا  افدراشة االئتامكقة ظذ افعؼد -ج

متقؿػ ذم جقاز افـص ظذ ربط افدربح با جدؾ »: يػظ افشقخ أمحد بـ محقد   ظذ افؼرار، و كص يػظف( 3)

 . «رم ذم  اكقاذم ا دول افقا
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 هـ18/12/1426: التاريخ               (703)القرار            
 

 ، «طيطعكد بيع أضِٗ بايتك»إجاشة : املوضوع

 (568)و( 504)وإيػاء ايعكدئ اجملاشئ بايكسازئ 

  761ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ئة، اتامظفا افسابع ظؼ بعد ادؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اج

 -هدددد 71/71/7211و71افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افثافثدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ  م،71/7/1001و71

رار ذي ادجداز بدافؼ "ظؼد بقدع أشدفؿ بافتؼسدقط"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم تعديؾ 

وافتدددداريخ ( 611)هددددد وبددددافؼرار ذي افددددرؿؿ 30/71/7211وافتدددداريخ ( 602)افددددرؿؿ 

 .هدظ بـا  ظذ متطؾبا  ممشسة افـؼد افعريب افسعقمي12/7/7212

: هدد ومقوددقظف17/1/7217وافتدداريخ ( 271)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار ذي افدرؿؿ 

وافتداريخ ( 106)ي افدرؿؿ ، وظدذ افؼدرار ذ"إجازة بقدع أشدفؿ افؼدـا  ادسدااة با جدؾ"

إوداؾة ؾؼدرة بشدلن تبدامل ادعؾقمدا  االئتامكقدة مدع افؼدـة ": هد ومقوقظف3/71/7212

، وظذ افؼرار ذي "افسعقمية فؾؿعؾقما  االئتامكقة ذم كامذج وظؼقم ادتاجرة واحلسا  ا اري
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حؽددؿ أخددذ مبؾددغ مؼابددؾ افدراشددة ": هددد ومقوددقظف3/1/7216وافتدداريخ ( 130)افددرؿؿ 

 ."ئتامكقة ومكوؾا  افتعاؿداال

، وبعدد (كسبة افربح افسـقي)وبعد افـظر ذم مسلفة حؽؿ ربط افربح با جؾ ذم ظؼد افبقع 

هدد 13/1/7270-71ذم تداريخ ( 1/1) 63االضالع ظذ ؿرار جمؿع افػؼف اإلشدالمل رؿدؿ 

 .بشلن افبقع بافتؼسقط، وظذ ظدم مـ افبحقث وافػتاوى ادعارصة ذم ادقوقع

 :افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد 

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة،  "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط"إجازة  :أولاً

وبددافؼرار ذي افددرؿؿ ( 602)ويعددد هددذا افؼددرار مؾغقددًا فؾعؼددد ادجدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ 

(611.) 

 :ن تؾتزم ذم تعامؾفا بافعؼد ادذـقر بام يليتظذ افؼـة أ:ًثاىواًا

أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 7

 .با شفؿ

 .أن تؽقن ا شفؿ ممؾقـة فؾؼـة ومسجَؾة ذم حمػظتفا ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ( 1

فؼـة فاشفؿ حمدؾ افعؼددظ  ن افبقدع أن يتؿ افتعاؿد بـا  ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼا  ا( 3

 .هـا بقع مرابحة، وادرابحة مـ بققع ا ماكة

أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئال ( 2

 .يؽقن ذفؽ مـ با  بقع افعقـة

أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع اآلجدؾ مقجدقما  ال زدقز ؾقفدا افتلجقدؾ، ـافدذهي ( 6

وافػضة وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽقن يت افتلشدقسظ  ن مقجقماادا مدا زافدت 

 .كؼقماً 
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 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 1

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل ( )اب  ي  ـب  هلل عبهلل( )عبهللاب  ي عقعاهلل عبهللاب  ي ملبعرهلل ي،هلل اهللبارنني :املوقعوٕ

 .هلل إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم( )ي،هلل  ي ،عهلل

 

                                                 
متقؿػ ذم جقاز افـص ظذ ربدط افدربح با جدؾ »: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل  ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)

 . «ذم ا دول افقارم ذم  اكقا

 .« 101يل وجفة كظر ـام ذم افؼرار رؿؿ »: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 1)

متقؿػ ذم جقاز افـص ظذ ربط افدربح با جدؾ »: قد   ظذ افؼرار، و كص يػظفيػظ افشقخ أمحد بـ مح( 3)

 . «ذم ا دول افقارم ذم  اكقا
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 هـ23/1/1427: التاريخ                        (704)القرار              
 

 إجاشة اتؿاقيات ومناذد خدَات ْكٌ ايٓكد: املوضوع
 

ف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا احلامي وافعؼيـ بعد 

 -هددد 13/7/7211و11ادئددة، افسددـة افثافثددة، افدددورة افثافثددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض  م،11/1/1001و17

ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ فؾـظددر ذم تؼدديؿ خددما  كؼدؾ افـؼددد وافشدقؽا  مدـ افعؿددال  

بقاشطة ذـة خدما  أمـقة وإيدداظفا ذم حسدابااؿ فددى افراجحدل، وشدقؽقن تـػقدذ تؾدؽ 

 :اخلدما  ظـ ضريؼ اآليت

افراجحدل وبدغ ذـدة اخلددما   اتػاؿقة خدما  كؼؾ افـؼدد وافشدقؽا  ادزمدة بدغ -7

 .ا مـقة

اتػاؿقددة تؼددديؿ خدددما  كؼددؾ افـؼددد وافشددقؽا  مددـ افعؿددال ، وهددل بددغ افراجحددل  -1

 .وظؿالئف

 ."إصعار خدمة كؼؾ افـؼد"كؿقذج  -3

 ."إيصال افتسؾؿ وافتسؾقؿ"كؿقذج  -2

 ."ضؾي اصساك ذم خدما  كؼؾ افـؼد وافشقؽا "كؿقذج  -6
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( 611)، وهددق كؿددقذج جمدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ "افشددقؽا إيددداع افـؼددد و"كؿددقذج  -1

 .هد، ومل دمِر ا فة ظؾقف أي تعديؾ76/1/7212وافتاريخ 

اتػاؿقدة  "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة إجازة 

 "عؿال اتػاؿقة تؼديؿ خدما  كؼؾ افـؼد وافشقؽا  مـ اف"و "خدما  كؼؾ افـؼد وافشقؽا 

ضؾدي "وكؿدقذج  "إيصدال افتسدؾؿ وافتسدؾقؿ"وكؿدقذج  "إصعار خدمة كؼؾ افـؼدد"وكؿقذج 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "اصساك ذم خدما  كؼؾ افـؼد وافشقؽا 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

بــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ع   :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ3/2/1427: التاريخ              (706)القرار              
 

 إجاشة دخوٍ ايشسنة يف اتؿاقية املساحبة ايسئيطة: املوضوع

 

عفؿ احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددب

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثافث وافعؼيـ بعد 

-هدددد2/1/7211و3ادئدددة، افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افثافثدددة، يدددقمل ا ؿعدددة وافسدددبت 

أماكتفدا  م، ذم مديـة افرياض، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ2/3/1001و3

بشددلن مددا ورم مددـ جمؿقظددة اخلزيـددة وادمشسددا  ادافقددةظ فؾـظددر ذم مخددقل افؼددـة ذم اتػاؿقددة 

أهدافة -( س)، وهل اتػاؿقة ادف إػ تـظقؿ افعالؿة بغ بـدؽ (س)ادرابحة افرئقسة مع بـؽ 

فؼدا  شدؾع  ( ادشدسي)وبغ ذـة افراجحل ( افبائع) -ظـ كػسف ووـافة ظـ ادشارـغ معف

قـة، ويؽقن افبقع بطريؼ ادرابحة، بثؿـ ممجؾ، ؾتبدي افؼـة فؾبائع رؽبتفا ذم ذا  شؾعة مع

ادؾحدؼ باالتػاؿقدة،  دؿ  "إبددا  رؽبدة ذم ذا  شدؾع"مـف، ويدم كقظفا، وذفؽ بتعبئة كؿدقذج 

إزدا  "يرشؾ افبائع فؾؿشسي إزابف ظذ شؾع معقـة فؾبائع وممؾقـة فف، وذفؽ بتعبئة كؿقذج 

، وبدذفؽ تدؿ ظؼدد "ؿبدقل ادشدسي"،  ؿ يرشؾ ادشسي فؾبدائع ؿبقفدف، بتعبئدة كؿدقذج"ئعافبا

 .افؼا 

وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع بعد مراشتفا فف ذم ظددم مدـ 

 .اجتامظااا
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بتدداريخ  771وبعددد مراشددتف ذم ظدددم مددـ اجتامظددا  اهلقئددة افؼددظقة وهددل االجددتامع 

هدد، واالجدتامع 11/70/7211و  17و  10بتداريخ  773هد، واالجتامع 71/6/7211و  71

هدددد، 11/77/7211بتددداريخ  771هدددد، واالجدددتامع 1/77/7211و  6و  2بتددداريخ  772

 .هد12/7/7211بتاريخ  711هد، واالجتامع 13/7/7211و  11بتاريخ  717واالجتامع 

 :رر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿ

ادذـقرة وادجازة مـ اهلقئدة  "اتػاؿقة ادرابحة افرئقسة"ال ماكع مـ مخقل افؼـة ذم  :أولاً

 .وادرؾؼة اذا افؼرار

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا ادذـقر باآليت :ثاىواًا

 .افة أو كقابةمافؽًا هلا وفؾتكف اا أه -ظـد بقع افسؾع حمؾ افعؼد  -أن يؽقن افبائع  -7

ظـد إزا  افبائع بافبقع ظذ  -وؾؼًا دستـدا  افتعقغ  -أن يتؿ تعقغ افسؾع حمؾ افعؼد  -1

 .ادشسي

أال يممي هذا افتعامؾ إػ افقؿقع ذم بقع افعقـة أو ذم افصقرية، وبـا  ظذ ذفؽ ؾقجدي  -3

 :ظذ افؼـة افتدزام ما يليت

 .أن باظف ادشسي ظذ افبائعأال تؽقن افسؾع ادشساة مما شبؼ  -أ

 .أال يبقع ادشسي افسؾعة ظذ افبائع، وال ظذ ادقرم افذي اصسى مـف افبائع - 

 .أال يؽقن افبائع وـقاًل ظـ ادشسي ذم بقع تؾؽ افسؾع افتل اصساها مـف ادشسي -ج

 . ادشساة مما ال زقز ؾقف افتلجقؾ ـافذهي وافػضة وافعؿالتؽقن افسؾع  أال -2

 .افتؿقيؾ بافػائدة افربقية ظذتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة  أال -6

ظذ افؼـة أن تدؿؼ ذم افـسخة اإلكجؾقزية فالتػاؿقة ادذـقرة فتؽقن مقاؾؼة فؾـسخة  :ثالثاًا

 .افعربقة ادرؾؼة، وتعرض افـسخة اإلكجؾقزية ظذ أماكة اهلقئة افؼظقة إلؿرارها
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، بشلن افدخقل ذم تؾؽ االتػاؿقة خمتص با اكي افؼظل ؾقفاؿرارها هذا اهلقئة أن وتمـد 

مون جاكي افصدقاؽة أو ا قاكدي ا خدرى، وتتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مراظداة مدا 

تتحؼؼ بف مصؾحتفا، وظذ ذفؽ ؾنن اهلقئة تـبدف إػ مدا تضؿـددتف بعدض اددقام افدقارمة ذم هدذه 

-1، وادامة 71-7-1، واددامة 1-6اددامة : ادقاماالتػاؿقة مـ خماضر ظذ افؼـة، ومدـ تؾؽ 

 .7-6، وادامة 1

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ8/2/1427: التاريخ        (708)القرار             

 

 إجاشة دخوٍ ايشسنة يف اتؿاقية خدَات ايدؾع اإليهرتوْي: املوضوع

  717ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  

 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا اخلدامس وافعؼديـ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجح

م، ذم 1/3/1001-هدد1/1/7211بعد ادئة، افسدـة ا وػ، افددورة افرابعدة، يدقم ا ربعدا 

بعد اضالظفا ظذ مدذـرة  اإلمارة افعامة، ؿاظة اجتامظا  اهلقئة افؼظقة، مبـكمديـة افرياض، 

جؿقظدة ادكدؾقة فؾؼدـا ظ فؾـظدر ذم مخدقل افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مدـ اد

وهل اتػاؿقة تـظؿ ربطًا إفؽسوكقدًا  ،(أ)افؼـة ذم اتػاؿقة خدما  افدؾع اإلفؽسوين مع ذـة 

هلا، وتـػقُذ ( أ)وذـة افراجحل، يتؿ مـ خالفف شداُم  ؿـ ادشسيا  مـ ؿبؾ ظؿال  (  أ)بغ 

فتحقيدؾ ادبدافغ مدـ حسدااا فددى ذـدة  فؼـة افراجحدل( أ)تعؾقام  افدؾع افتل تصدرها 

 .افراجحل إػ حسابا  جارية أخرى هلا

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادجدازة  "اتػاؿقة خدما  افدؾع اإلفؽسوين"ال ماكع مـ مخقل افؼـة ذم  :أولاً

 .ارمـ اهلقئة وادرؾؼة اذا افؼر
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تتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مسدموفقة مطابؼدة افـسدخة اإلكجؾقزيدة فؾـسدخة  :ثاىواًا

 .افعربقة ادجازة مـ اهلقئة، وتعرض افـسخة اإلكجؾقزية ظذ أماكة اهلقئة ؿبؾ تقؿقعفا

 .أي تعديؾ يطرأ ظذ هذه االتػاؿقة زي أن يعرض ظذ اهلقئة افؼظقة ؿبؾ افعؿؾ بف:ًثالثاًا

، ؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم تؾؽ االتػاؿقة خمتص با اكي افؼظل ؾقفاقئة أن اهلوتمـد 

مون جاكي افصدقاؽة أو ا قاكدي ا خدرى، وتتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مراظداة مدا 

 .تتحؼؼ بف مصؾحتفا

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

هللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل ا  :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 22/2/1427: التاريخ            (709)القرار              
 

 اتؿاقية تطويل ايعكازات »َٔ ( 6)ذرف ايبٓد : املوضوع

 (698)اجملاشة بايكساز  «املعسوضة يدى املهاتب ايعكازية
 

حددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ احلؿددد هلل و

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدامس وافعؼديـ بعدد 

 -هدددد 11/1/7211و17ادئدددة، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

م، بعد اضالظفدا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ 11/3/1001و17

اتػاؿقدة تسدقيؼ افعؼدارا  ادعروودة "مدـ ( 1)ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم حذف افبـدد 

 -هدددد 6/77/7211وافتدداريخ ( 161)ادجددازة بددافؼرار ذي افدددرؿؿ  "فدددى ادؽاتددي افعؼاريدددة

أي  مدعبعددم افتعاؿدد  االتػاؿقدة هدذهمددة  افتزم افطدرف افثداين خدالل": م، وكصف1/71/1006

 افبقددعذم ظؿؾقددا   فإذاـدد أو -مددـ بـددقك أو ذـددا  بقددع بافتؼسددقط  - ا ولرف دمـدداؾس فؾطدد

بافتؼسددقط أو ذم ظؿؾقددا  اإلجددارة فؾعؼددارا  حمددؾ هددذه االتػاؿقددة، أمددا إذا اختددار افعؿقددؾ افؼددا  

 .اهد"مـاؾس هخر ؾال ماكع مـ تقشط افطرف افثاين ذم ذفؽ بافتؼسقط أو االشتئجار ظـ ضريؼ

وبعد افدراشة وافـظدر ؿدرر  اهلقئدة أكدف ال مداكع مدـ حدذف افبـدد اددذـقرظ  كدف مدـ 

افؼوط افتل ترجع التػاق افعاؿديـ، وُيعام ترتقي أرؿام بـقم االتػاؿقة بـدا  ظدذ ذفدؽ، 

ؾؾؾجفدة ادعـقددة ( 161)ؼرار ذي افدرؿؿ وال يعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا فالتػاؿقدة ادجدازة بداف

 .افعؿؾ بلي مـفام

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو
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عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم

 

 

 هـ7/3/1427: التاريخ              (710) القرار             
 

 «عكد إجازة َع متًيو الذل»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان 

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد 

 -هدددد 1/3/7211و1، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  ادئدددة

مدا ورم مدـ  بشدلنمدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بعد اضالظفا ظدذ  م،6/2/1001و2

 ."ظؼد إجارة مع متؾقؽ الحؼ"ؾـظر ذم ادكؾقة فؾؼـا ظ فجؿقظة اد

 -تتعدغ بتسدؾقؿفا فؾؿسدتلجر-وهق ظؼد تمجر افؼـة ظؿقؾفا بؿقجبف أهقالً مقهدقؾة 

 .بلجرة متغرة،  ؿ مُت ِؾؽ افؼـة افعؿقؾ هذه ا هقل إذا شدم مجقع مؾعا  اإلجارة

: هدد ومقوددقظف70/1/7216وافتدداريخ ( 136)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار ذي افدرؿؿ 

 ."إجازة كؿقذج متؾقؽ فعغ ممجرة معؾؼ ظذ افسدام"

: هدد ومقوددقظف1/71/7216وافتدداريخ ( 160)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار ذي افدرؿؿ 

 ."حؽؿ اإلجارة بلجرة متغرة"
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: هدد ومقوددقظف11/1/7211وافتدداريخ ( 113)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار ذي افدرؿؿ 

حؽؿ إجارة ادقهقف ذم افذمة مدع تلجقدؾ ا جدرة أو تؼسدقطفا، وحؽدؿ مؼاوفدة ادسدتلجر "

 ."إلكشائف

 .ية فؾفقئة ذم ادقوقعوبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذ

ظؼدد "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾدة مـ افتعدديال  ؿدرر  اهلقئدة إجددازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "إجارة مع متؾقؽ الحؼ

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

هلل عبـهللاب  ـي  ـب هلل ي،ـهلل  ـي ،عـهلل هلل       ( )اهللبـارنني عبهللاب  ي عقعـاهلل ي،ـهلل    :املوقعوٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم

 

                                                 
متقؿػ ذم جقاز هذا افعؼد ظ ؾػقف ؿؾي فؾعؼد مـ »: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص يػظف (7)

 .«إجارة مقهقف ذم افذمة إػ إجارة معغ، وهذا حمؾ تقؿػ ظـدي
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 هـ7/3/1427: التاريخ              (711) القرار             

 

 ، «اتؿاقية شساء ضًع بعًُة وبيعٗا بعًُة أخسى»إجاشة : املوضوع

 (700)وإيػاء االتؿاقية اجملاشة بايكساز 
 

ده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان احلؿد هلل وح

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد 

 -هدددد 1/3/7211و1ادئدددة، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

مدا ورم مدـ  بشدلنمدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بعد اضالظفا ظدذ  م،6/2/1001و2

اتػاؿقدة "تعدديؾؾـظدر ذم ادكؾقة فؾؼـا  وجمؿقظة اخلزيـة وادمشسا  ادافقدةظ فجؿقظة اد

وافتدداريخ ( 100)، ادجددازة بددافؼرار ذي افددرؿؿ "ذا  شددؾع بعؿؾددة وبقعفددا بعؿؾددة أخددرى

 .هد6/77/7211

 .ذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقعوبعد االضالع ظ

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

وافـامذج ادؾحؼة اا بافصدقغة  "اتػاؿقة ذا  شؾع بعؿؾة وبقعفا بعؿؾة أخرى"إجازة  :أولاً

فؼرار مؾغقًا فالتػاؿقة ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا ا

 .هد6/77/7211وافتاريخ ( 100)

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا اذه االتػاؿقة باآليت :ثاىواًا
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ادجدازة  "اتػاؿقدة ذا  شدؾع"أن يؽقن ذا  افسؾع مدـ مدقرم عضدع افتعامدؾ معدف فدد( 7

 .رار ادذـقر مـ وقابطووؾؼ ما كص ظؾقف افؼ( 166)بافؼرار ذي افرؿؿ 

أال تؽقن افسؾعة افتل شتبقعفا افؼـة ظذ افعؿقؾ مما ال زقز افتلجقدؾ ؾقدفظ ـافدذهي ( 1

 .وافػضة وافعؿال 

ري ظذ افسؾعة أي تداول مـ ؽر افعؿقؾ مدة بؼائفا ذم مؾؽف( 3  .أال ز 

متدـح أي ضدرف أال ُيدث افؼـة أي ؿقد أو ظي  أو افتدزام ظدذ افسدؾع ادبقعدة، وأال ( 2

 . افث أي حؼ ذم تؾؽ افسؾع خالل مدة بؼائفا ذم مؾؽ افعؿقؾ

–أال تشسي افؼـة مـ افعؿقؾ افسؾعة افتل باظتفا ظؾقف بثؿـ ممجؾ، وأال تبقع ظؾقف ( 6

 .شؾعة اصساا مـفظ  ن ذفؽ ـؾف مـ افعقـة -با جؾ

مـدف افسدؾعة فـػسدفاظ  ظذ مـ اصدس  -بافقـافة ظـ افعؿقؾ-أال تبقع افؼـة افسؾعة ( 1

 . ن ذفؽ ظقـة  ال قة

أن يؽددقن بقددع افؼددـة فؾسددؾعة بافقـافددة ظددـ افعؿقددؾ وؾددؼ افصددقغ ادجددازة مددـ اهلقئددة ( 1

 .افؼظقة بضقابطفا

 .افتؿقيؾ بافػائدة افربقية ظذتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة  أال( 1

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :عوووٕاملوق

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 7/3/1427: التاريخ        (712)القرار             
 

  «وصٌ تطًِ عُالت»إجاشة منوذد : املوضوع

 «كازاضتهُاٍ بياْات ع»ومنوذد  «عسض بياْات متويٌ عكاز»ومنوذد 

 «بياْات املطتثُس»ومنوذد  «ؾتح ذطاب أضِٗ»ومنوذد 
 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد 

 -هدد 1/3/7211و1ا وػ، افددورة افرابعدة، يدقمل افثال دا  وا ربعدا  بتداريخ ادئة، افسـة 

م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ 6/2/1001و2

 :ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم اآليت

ق يستخدم مع ادمشسة افعامة  ند ادؾدؽ ؾفدد، وهد "وهؾ تسؾؿ ظؿال "كؿقذج  -7

كؿقذج تتؿ تعبئتف مـ ؿبؾ مؼدف افػدسة افتدابع فؾؿمشسدة افعامدة  ند ادؾدؽ ؾفدد  دؿ يدتؿ 

افتقؿقع ظؾقف مـ ؿبؾ ممثدؾ مكدف افراجحدل افدذي عبد تعبئدة افـؿدقذج ذم مؼدر ادمشسدة 

ويتلـد مـ هحة افبقاكا  افقارمة ؾقف، وال تعُد ادبافغ ادسَؾؿة بؿقجي هذا افـؿدقذج مقم ظدة 

 .ذم افػرع -مرًة أخرى  –ظِدها إال بعد 

، وهق كؿقذج يتؿ ؾقف تقوقح افبقاكا  ادافقة افتل "ظرض بقاكا  متقيؾ ظؼار"كؿقذج  -1

شددتؽقن ظددذ افعؿقددؾ ذم حددال ذائددف افعؼددار مددـ مكددف افراجحددل، وال يستددي ظددذ هددذا 

 .افـؿقذج أي افتزام مـ ؿبؾ مكف افراجحل أو مـ ؿبؾ افعؿقؾ
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، وهق كؿدقذج الشدتقػا  ادعؾقمدا  اخلاهدة بافعؼدار "بقاكا  ظؼار اشتؽامل"كؿقذج  -3

مقطػ ( ادسِقق)افذي شقشسيف مكف افراجحل بـا  ظذ رؽبة افعؿقؾ، تتؿ تعبئتف مـ ؿبؾ 

 .ادكف وُيقّؿع مـ ؿبؾ مؽتي افعؼار

وافتدداريخ ( 211)ادجدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ  "ؾددتح حسددا  أشددفؿ"تعددديؾ كؿددقذج  -2

 (."تداول"كظام تداول ا شفؿ افسعقمية ذج إجازة كام: )د ومقوقظفه11/1/7211

وافتددداريخ ( 107)ادجددداز بدددافؼرار ذي افدددرؿؿ  "بقاكدددا  ادسدددتثؿر"تعدددديؾ كؿدددقذج  -6

إجددازة تعددديؾ ظددذ كؿددقذج بقاكددا  ادسددتثؿر ادجدداز بددافؼرار ": هددد ومقوددقظف12/70/7212

(211)". 

ظدرض بقاكدا  متقيدؾ "فؾفقئدة بشدلن كؿدقذج  وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـدة افتـػقذيدة

 ."ظؼار

ؾتح حسا  "وبعد االضالع ظذ ما اكتفت إفقف افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة بشلن تعديؾ كؿقذج 

 ."بقاكا  ادستثؿر"وكؿقذج  "أشفؿ

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "هؾ تسؾؿ ظؿال و"إجازة كؿقذج  :أولاً

 "اشددتؽامل بقاكددا  ظؼددار"وكؿددقذج  "ظددرض بقاكددا  متقيددؾ ظؼددار"إجددازة كؿددقذج  :ثاىواااًا

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

بافصدقغة ادرؾؼدة  "بقاكدا  ادسدتثؿر"وكؿدقذج  "ؾتح حسدا  أشدفؿ"إجازة كؿقذج :ًثالثاًا

ادجاز  "ؾتح حسا  أشفؿ"ار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد ما ذم ؾؼرة  افثًا هذه مؾغقًا فـؿقذج بافؼر

 (.107)ادجاز بافؼرار  "بقاكا  ادستثؿر"وفـؿقذج ( 211)بافؼرار 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل  عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب    :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ7/3/1427: التاريخ                          (713) القرار             

 

 «اتؿاقية بيع ضًع عًى ايعُيٌ باألجٌ»إجاشة : املوضوع
 

نحسان احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ ب

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد 

 -هدددد 1/3/7211و1ادئدددة، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

ورم مدـ  مدا بشدلنمدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا م، بعد اضالظفا ظدذ 6/2/1001و2

، ادعددة بـدا  "اتػاؿقة بقع شؾع ظذ افعؿقدؾ با جدؾ"ؾـظر ذم ادكؾقة فؾؼـا ظ فجؿقظة اد

-هدد11/7/7211بتداريخ  717ظذ تقجقف افؾجـدة افتـػقذيدة فؾفقئدة افؼدظقة ذم اجتامظفدا 

مظ إ ر اضالظفا ظذ ادؾحقطا  افرؿابقدة ادرؾقظدة مدـ إمارة افرؿابدة افؼدظقة 17/1/1001

 . عؾؼة بتؿقيؾ افؼـا  ظـ ضريؼ بقع افسؾع با جؾوادت

واالتػاؿقة ادذـقرة تـظؿ بقع افؼـة شؾعًا ظذ ظؿالئفا بثؿـ ممجؾ، حقث يبدي افعؿقؾ 

رؽبتف ذم ذا  شؾعة مـ افؼـة با جدؾ،  دؿ تشدسي افؼدـة افسدؾعة مدـ افسدقق، وتبقعفدا 

ؾؿفا مـ مؽاهنا، وفف أن يقـؾ افؼـة ظؾقف، وفؾعؿقؾ حؼ االحتػاظ بافسؾعة ذم مؽاهنا، أو تس

 .بذفؽ ـؾفادتعؾؼة  وا حؽام افؼوطذم بقعفا ذم افسقق، وؿد بقـت االتػاؿقة 

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾدة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت
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بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ  "اتػاؿقة بقع شؾع ظذ افعؿقؾ با جؾ" إجازة :أولاً

 .اهلقئة

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا اذه االتػاؿقة باآليت:ًثاىواًا

 .ظـد إزا  افؼـة بافبقع ظذ افعؿقؾ -بلرؿامفا ومؽاهنا  -أن يتؿ تعقغ افسؾع  -7

–فسؾعة افتل باظتفا ظؾقف بثؿـ ممجؾ، وأال تبقع ظؾقف أال تشسي افؼـة مـ افعؿقؾ ا -1

 .شؾعة اصساا مـفظ  ن ذفؽ ـؾف مـ افعقـة -با جؾ

ظذ مـ اصس  مـدف افسدؾعة فـػسدفاظ  -بافقـافة ظـ افعؿقؾ-أال تبقع افؼـة افسؾعة  -3

 . ن ذفؽ ظقـة  ال قة

 .وافػضة وافعؿال  ادشساة مما ال زقز ؾقف افتلجقؾ ـافذهيتؽقن افسؾع  أال -2

 .افتؿقيؾ بافػائدة افربقية ظذتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة  أال -6

ذم حال إجرا  ظؿؾقا  افؼا  ظـ ضريؼ اهلداتػ  -أن يتؿ تسجقؾ ادحام ا  اهلاتػقة  -1

بدلن تؼددير ؿبدقل  ظؾدامً فقؽقن ذفدؽ تق قؼدًا ُيرجدع إفقدف ظـدد احلاجدة وفاؽدراض افرؿابقدة،  -

 .افؼضا  إػظـد افتؼايض راجع ػ اتاالحتجاج باهل

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ21/3/1427: التاريخ                       (714)القرار              
 

 وايُٓاذد املتعًكة ب٘ «عكد إجازة ضيازة»إجاشة : املوضوع

 َسانص ايضياْة املعتُدة، ( 1)عكد إجازة ضيازة، ومنوذد املًرل زقِ 

  734وجدوٍ ايضياْة ايدوزية، وَواعيدٖا، ًَػاة بايكساز ذي ايسقِ 
 

ف، ومددـ تددبعفؿ احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحب

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافعؼيـ بعد 

 -هدد 17/3/7211و10ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقمل افثال ا  وا ربعا  بتاريخ 

ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض 76/2/1001و71

كؿدقذج : وافـامذج ادتعؾؼة بف وهدل "ظؼد إجارة شقارة"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم 

مراـز افصدقاكة ادعتؿددة، ( 7)ادؾحؼ رؿؿ "، وكؿقذج "اشتئجار شقارة/ ضؾي ذا  شقارة "

أمدر "، وكؿدقذج "شدقارةتػدقيض بؼقدامة "، وكؿدقذج "وجدول افصقاكة افدورية، ومقاظقدها

 ."إخراج شقارة"، وكؿقذج "تسؾقؿ شقارة

وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع بعد مراشتفا فف ذم ظددم مدـ 

 .اجتامظااا

هدد 11/77/7211و16وبعد مراشة اهلقئة فف ذم اجتامظفا اخلامس ظؼ بعد ادئة بتداريخ 

فدددددا افثافدددددث وافعؼددددديـ بعدددددد ادئدددددة بتددددداريخ م، وذم اجتامظ11/71/1006و11 -

م، وذم اجتامظفدا افرابدع وافعؼديـ بعدد ادئدة بتداريخ 2/3/1001و3 -هد 2/1/7211و3

م، وذم اجتامظفدددا افثدددامـ وافعؼددديـ بعدددد ادئدددة بتددداريخ 2/3/1001 -هدددد 2/1/7211

 .م1/2/1001 -هد 1/3/7211
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هد، وظدذ افؼدرار ذي 3/1/7210وافتاريخ ( 361)وبعد االضالع ظذ افؼرار ذي افرؿؿ 

وافتدداريخ ( 221)هددد، وظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ 30/71/7217وافتدداريخ ( 227)افددرؿؿ 

هددد، وظددذ 12/7/7212وافتدداريخ ( 611)هددد، وظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ 30/71/7217

( 130)هددد، وظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ 3/71/7212وافتدداريخ ( 106)افؼددرار ذي افددرؿؿ 

 .هد3/1/7216وافتاريخ 

 :عد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليتوب

/ ضؾي ذا  شدقارة "كؿقذج : وافـامذج ادتعؾؼة بف وهل "ظؼد إجارة شقارة"إجازة : أوالً 

مراـددز افصددقاكة ادعتؿدددة، وجدددول افصددقاكة ( 7)ادؾحددؼ رؿددؿ "، وكؿددقذج "اشددتئجار شددقارة

، "أمدر تسدؾقؿ شدقارة"، وكؿدقذج "تػدقيض بؼقدامة شدقارة"ؿدقذج ، وك"افدورية، ومقاظقدها

  .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "إخراج شقارة"وكؿقذج 

ظذ افؼـة أن ترؾع فؾفقئة افعؼقم وافـامذج افتل تـظؿ ظالؿتفا بؿراـز افصقاكة ادشار :  اكقاً 

 .فؾـظر ؾقفا "ظؼد إجارة شقارة"إفقفا ذم 

 .وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ اهلل هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ21/3/1427: التاريخ                        (715)القرار              
 

 «و يطيازة َؤجسة َعًل عًى ايطدادمتًي»إجاشة منوذد : املوضوع

 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافعؼيـ بعد 

 -هدد 17/3/7211و10ة، يقمل افثال ا  وا ربعا  بتاريخ ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابع

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 76/2/1001و71

 "متؾقدؽ فسدقارة مدمجرة معؾدؼ ظدذ افسددام"ادجؿقظة ادكدؾقة فاؾدرامظ فؾـظدر ذم كؿدقذج 

ذا افـؿقذج متؾقدؽ افعؿقدؾ تؾدؽ تستخدمف افؼـة مع ظؿقؾ اشتلجر مـفا شقارة، ويتضؿـ ه

 .افسقارة متؾقؽًا معَؾؼًا ظذ شدام مجقع مؾعا  اإلجارة ومبؾغ حمدم

وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع بعد مراشتفا فف ذم ظددم مدـ 

 .اجتامظااا

هدد 11/77/7211و16وبعد مراشة اهلقئة فف ذم اجتامظفا اخلامس ظؼ بعد ادئة بتداريخ 

م، وذم اجتامظفدددددا افثافدددددث وافعؼددددديـ بعدددددد ادئدددددة بتددددداريخ 11/71/1006و11 -

م، وذم اجتامظفدا افرابدع وافعؼديـ بعدد ادئدة بتداريخ 2/3/1001و3 -هد 2/1/7211و3

م، وذم اجتامظفدددا افثدددامـ وافعؼددديـ بعدددد ادئدددة بتددداريخ 2/3/1001 -هدددد 2/1/7211

 .م1/2/1001 -هد 1/3/7211
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 -هددددد 70/1/7216وافتدددداريخ ( 136) افؼددددرار ذي افددددرؿؿ وبعددددد االضددددالع ظددددذ

، وؾقف "(متؾقؽ فعغ ممجرة معؾؼ ظذ افسدام)إجازة كؿقذج ": م ومقوقظف11/1/1002

 : ما كصف

فؾؼـة أن تمجر افعؿقؾ ظقـًا وُتعِؾؼ متؾقؽف إياها ظذ شدام مجقع مؾعا  اإلجدارة،  :أولاً"

صقل ادعَؾؼ ظؾقف، وهذا جار  ظدذ مدا اختداره بعدض وحقـئذ تـتؼؾ مؾؽقة افعغ إػ افعؿقؾ بح

ادحؼؼغ مـ أهؾ افعؾؿ ذم جقاز تعؾقؼ اهلبة ظدذ افؼدطظ ددا أخرجدف افبخداري ومسدؾؿ ظدـ 

لوًقدًجاءىااًااااًبلرحارلقًلأادًأك وكااًوهاذبًووهاذبً) :ل ففؿا افـبل  أن جابر 

ؾؼددم ظدذ أيب بؽدر  ،فبحدريـؿبؾ أن زئ مال ا بض افـبل ؾؼُ  ،وؿال بقديف مجقعاً  (ووهذب

 ،ؾؼؿدت ،ؾؾقدل  ،ظددة أو ميدـ ؾـامى مـ ـاكت فدف ظدذ افـبدل  ؾلمر مـامياً  ،بعده 

 ،(لاوًقادًجاءىااًااااًبلرحارلقًأك وكااًوهاذبًووهاذبًووهاذب) :ؿال إن افـبل  :ؾؼؾت

 .(خذًاثلوها) :ؾؼال ،ؾنذا هل مخسامئة ،ؾعدماا (واّدًكً ):  ؿ ؿال يل ،أبق بؽر مرة كؾحث

دا بعث إػ افـجدار  افـبل أن  دا أخرجف اإلمام أمحد ذم ادسـد ظـ أم شؾؿة و

قادًًإلولًأرىًبلنجاايشًً،إينًقدًأودلتًإىلًبلنجايشًحلةًوأوبقيًاقًاسا) :هلاؿال  ،ادية

وـان ـام ؿال رشقل اهلل  :ؿال (فهيًلاًدتًكيلًّنًرً إوً،ودلكيًاردودةًكيلًًّإلولًأرىًً،اات

ؾلظطك ـدؾ امدرأة مدـ كسدائف أوؿقدة مسدؽ وأظطدك أم شدؾؿة بؼقدة  ،  ظؾقف هديتفمورُ  

 .اهد"ادسؽ واحلؾة

ذم ( 2/71) 770وبعدددد االضددددالع ظدددذ ؿدددرار جمؿدددع افػؼدددف اإلشدددالمل ذي افدددرؿؿ 

هددد، بشددلن مقوددقع اإلزددار ادـتفددل بافتؿؾقددؽ وهددؽقك 7/1/7217 -هدد 16/1/7217

 .افتلجر
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افصامر مـ هقئة ادحاشبة  "ارة واإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽاإلج"وبعد االضالع ظذ معقار 

 .وادراجعة فؾؿمشسا  ادافقة اإلشالمقة

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار  "متؾقؽ فسقارة مدمجرة معؾدؼ ظدذ افسددام"إجازة كؿقذج  :أولاً

 .عة مـ اهلقئةادقؿ

ظذ افؼـة أال تمجر افسقارة مع افتؿؾقؽ افالحؼ ظذ مـ اصساا مـف بصػتف مافؽدًا :ًثاىواًا

 .هلا أو  ـثرهاظ فشبفة افعقـة

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

،عـهلل هلل   هلل ي،هلل  ي( )هلل عبهللاب  ي  ب ( )عبهللاب  ي عقعاهلل ي،هلل اهللبارنني :املوقعوٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم

 

                                                 
 .«متقؿػ»: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)

ؾلرى ظدم إؾرام هذه افق قؼة ظدـ : مع افتحػظ»: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 1)

افعؼد ادتعؾؼة بف، ـام أن هدذا افتعامدؾ إذا اؿدسن بعؼدد اإلجدارة بافصدػة اددذـقرة يؽدقن ذم حؼقؼتدف بقعدا 

 .«بلؿساط ممجؾة وافعغ مرهقكة
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 هـ21/3/1427: التاريخ                       (717) القرار             
 

 ، «خدَات ايدؾع اإليهرتوْي»إجاشة اتؿاقية : املوضوع

 (708)وإيػاء االتؿاقية اجملاشة بايكساز 
 

ظذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد و

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافعؼيـ بعد 

 -هددد 17/3/7211و10ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

مدا ورم مدـ  بشدلنفعرض ادعدة مـ أماكتفا مذـرة ابعد اضالظفا ظذ  ،م76/2/1001و71

ادجدازة  "خدما  افددؾع اإلفؽدسوين"تعديؾ اتػاؿقة ؾـظر ذم ادكؾقة فؾؼـا ظ فجؿقظة اد

وهل اتػاؿقة تدـظؿ ربطدًا إفؽسوكقدًا بدغ . هد1/1/7211وافتاريخ ( 101)بافؼرار ذي افرؿؿ 

فؼدـة ( أ)فددؾع افتدل تصددرها يتؿ مـ خالفف تـػقدُذ تعؾدقام  ا ،(أ)ذـة افراجحل وذـة 

افراجحل فتحقيؾ ادبافغ مـ حسااا فدى ذـة افراجحل إػ حسدابا  جاريدة أخدرى فددى 

 .ذـة افراجحل أو فدى ؽرها

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة  "فدؾع اإلفؽدسويناتػاؿقة خدما  ا"ال ماكع مـ مخقل افؼـة ذم  :أولاً

اذا افؼرار ادجدازة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا فالتػاؿقدة ادجدازة بدافؼرار ذي افدرؿؿ 

 .هد1/1/7211وافتاريخ ( 101)
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تتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مسدموفقة مطابؼدة افـسدخة اإلكجؾقزيدة فؾـسدخة  :ثاىواًا

 .عرض افـسخة اإلكجؾقزية ظذ أماكة اهلقئة ؿبؾ تقؿقعفاافعربقة ادجازة مـ اهلقئة، وت

، ؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم تؾؽ االتػاؿقة خمتص با اكي افؼظل ؾقفااهلقئة أن وتمـد 

مون جاكي افصدقاؽة أو ا قاكدي ا خدرى، وتتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مراظداة مدا 

 .تتحؼؼ بف مصؾحتفا

 .ؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغاهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حم هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ5/4/1427: التاريخ                       (718) القرار             
 

 «خدَات طسح أضِٗ يالنتتاب اتؿاقية» إجاشة: املوضوع
 

حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ  كبقـدداوحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ  هلل احلؿددد

 :إػ يقم افديـ، أما بعد بنحسان

 ،افثال دغ بعدد ادئدةافؼظقة فؼدـة افراجحدل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا  اهلقئة ؾنن

 -هددددد 6/2/7211و2افثال ددددا  وا ربعددددا  ، يددددقمل افدددددورة افرابعددددة، افسددددـة ا وػ

بعدد اضالظفدا ظددذ مدذـرة افعدرض ادعدددة مدـ أماكتفدا بشددلن مدا ورم مددـ  م3/6/1001و1

ل اتػاؿقدة وهد ،"خددما  ضدرح أشدفؿ فالـتتدا اتػاؿقة "فؾـظر ذم إجازة  االشتثامرظجمؿقظة 

بؿقجبفا تؼدم ذـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر خدما  إمارة ظؿؾقة االـتتدا  فؾؼدـا  

فا أو جز  مـفا فالـتتا  افعام أو ترؽي زيدامة رأس ماهلدا، وتسدتقذم افتل ترؽي ضرح أشفؿ

 .ذـة افراجحل مؼابؾ ذفؽ أجرة حمدمة بـسبة مئقية مـ رأس ادال ادطروح فالـتتا 

 :ما يليتاهلقئة  ؿرر وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ،  افدراشة وبعد

ادرؾؼة ادذا افؼدرار ادقؿعدة  بافصقغة "الـتتا خدما  ضرح أشفؿ فاتػاؿقة " إجازة :أولاً

 .اهلقئةمـ 

يؽقن افعؿؾ باالتػاؿقة ادذـقرة مـحكًا ذم افؼدـا  ادسدااة افتدل تـطبدؼ ظؾقفدا :ًثاىواًا

افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامؾ بلشفؿ افؼـا  ادسااة، وظدذ ا فدة 

 .ـظر ذم ـؾ ذـة بخصقهفاادعـقة افرجقع فؾفقئة افؼظقة فؾ

 .ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ وشؾؿ اهلل وهذ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 5/4/1427: التاريخ              (719)القرار              
 

 اتؿاقية َشسوع خدَاتي يترضيٌ »إجاشة : املوضوع

 «زضوّ اجلٗات واهليئات

  770ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ظفدا افثال دغ بعدد ادئدة، ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتام

 -هدددد 6/2/7211و2افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  بتدداريخ 

م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ 3/6/1001و1

اتػاؿقددة مؼددوع خدددمايت فتحصددقؾ رشددقم ا فددا  "ادجؿقظددة ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم 

، وهل اتػاؿقة تتقح بؿقجبفا ذـة افراجحل فؾجفا  واهلقئا  ؿـداة إفؽسوكقدة أو "ئا واهلق

أـثر فقتؿ ظـ ضريؼفا افتحصقؾ اآليل فرشقم اخلدما  واالصساـا  اخلاهدة بتؾدؽ ا فدا  

 .واهلقئا ، ويصؾ ذـة افراجحل ظذ أجرة مؼابؾ ذفؽ

اتػاؿقدة "ديال  ؿرر  اهلقئة إجدازة وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مؼوع خدمايت فتحصقؾ رشقم ا فا  واهلقئا 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو
 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .ر وعهلل عبهللالر،ي األطرمإ راهعم اجل
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 هـ5/4/1427: التاريخ                       (720)القرار              
 

 اتؿاقية صسف زواتب َوظؿي ايشدضيات االعتبازية »إجاشة : املوضوع

 «َٔ خالٍ بطاقات ايضساف اآليي
 

تددبعفؿ  احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افثال دغ بعدد ادئدة، 

 -هدددد 6/2/7211و2افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  بتدداريخ 

بشدلن مدا ورم مدـ  م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا3/6/1001و1

اتػاؿقددة رصف رواتددي مددقطػل افشخصددقا  "ادجؿقظددة ادكددؾقة فؾؼددـا ظ فؾـظددر ذم 

، وهل اتػاؿقة تصدر بؿقجبفا ذـدة افراجحدل "االظتبارية مـ خالل بطاؿا  افكاف اآليل

مرتبطة بحسا  جار فؾشخصقة االظتبارية فددى ذـدة ( بطاؿا  رصاف هيل)بطاؿا  خصؿ 

ا مقطػدق افشخصددقة االظتباريدة رواتدبفؿ، وتسددتحؼ ذـدة افراجحددل افراجحدل، فقتسدؾؿ ادد

 .ظقوًا مؼابؾ ذفؽ وؾؼ ما هق مبغ ذم االتػاؿقة

اتػاؿقدة "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة إجدازة 

ة بافصدقغ "رصف رواتي مقطػل افشخصقا  االظتبارية مـ خدالل بطاؿدا  افكداف اآليل

 .ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ18/5/1427: التاريخ            (722)القرار              

 

 االتؿاقية املوذدة يترويٌ زواتب املوظؿني »إجاشة : املوضوع

 «(ضسيع)عرب ايٓعاّ ايطعودي يًترويالت املايية ايطسيعة 

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثداين وافثال دغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة 

 -هددد 71/6/7211و71وا ربعددا   افثال ددا ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، بددقمل 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 72/1/1001و73

اؿقة ادقحدة فتحقيؾ رواتي ادقطػغ ظز افـظدام االتػ"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم 

، وهددل اتػاؿقددة تدؿ إظدددام أهدؾفا مددـ ؿبددؾ "(هيدع)افسدعقمي فؾتحددقيال  ادافقدة افندديعة 

ممشسة افـؼد افعدريب افسدعقمي فتسدتخدمفا افبـدقك ذم تعامؾفدا مدع ا فدا  احلؽقمقدة افتدل 

 (.هيع)ـظام اآليل ترؽي يقيؾ رواتي مقطػقفا مـ حسااا إػ حسابااؿ ظز اف

 -هددددد 71/71/7211وافتدددداريخ ( 107)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

، وإفغددا  االتػاؿقددة ادجددازة (اتػاؿقددة يقيددؾ رواتددي)إجددازة ": م ومقوددقظف71/7/1001

 ."(116)بافؼرار 

 وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وبعد إجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة أكف ال ماكع 
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مـ افعؿؾ باالتػاؿقة ادقحدة فتحقيدؾ رواتدي اددقطػغ ظدز افـظدام افسدعقمي فؾتحدقيال  

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار( هيع)ادافقة افنيعة 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــ     :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ23/6/1427: التاريخ            (723)القرار              
 

 «اتؿاقية خدَات حبوث يف دلاٍ األضِٗ»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :ـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم افدي

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثافث وافثال دغ بعدد 

 -هددد 13/1/7211و11وا ربعددا   افثال ددا ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، بددقمل 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 76/1/1001و71

، وهدل اتػاؿقدة تؾتدزم "اتػاؿقة خدما  بحقث ذم جمال ا شدفؿ"ة االشتثامرظ فؾـظر ذم جمؿقظ

بؿقجبفا ذـة متخصصة ذم جمال افدراشا  وافبحقث بدراشة ما يطؾي مكف افراجحل 

مراشتف مـ ذـدا  ذم ادؿؾؽدة افعربقدة افسدعقمية ومول اخلؾدقج، وإظددام تؼدارير ظدـ تؾدؽ 

 ادتبعة ذم جمال مراشا  وبحقث افؼدـا ، وذفدؽ مؼابدؾ افؼـا  وؾؼ ا ظراف وادعاير

 .أجرة حمدمة ظـ ـؾ ذـة تتؿ مراشتفا

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

اتػاؿقدة "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة إجدازة 

 .افصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئةب "خدما  بحقث ذم جمال ا شفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ19/7/1427: يخالتار                (724)القرار            
 

 ، وإيػاء ايعكد «عكد بيع أضِٗ باألجٌ»إجاشة : املوضوع

 (662)اجملاش بايكساز 

  750ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابدع وافثال دغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼ

 -هدددد 76/1/7211و71ادئدددة، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 73/1/1001و71

ادجداز بدافؼرار  "ظؼد بقع أشفؿ با جؾ"ظذ تعديال  ؾـظر ذم ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ ف

مظ وذفددؽ دددا اشددتجد فدددى 1/2/1006 -هددد 11/1/7211وافتدداريخ ( 111)ذي افددرؿؿ 

 .ا فة ادعـقة ذم افؼـة مـ أمقر تتعؾؼ بادقوقع

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 :ؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مج

بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعدد  "أشفؿ با جؾظؼد بقع "إجازة  :أولاً

 (.111)هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد ادجاز بافؼرار 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة:ًثاىواًا

 .ممؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ أن تؽقن ا شفؿ( 7
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أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 1

 .با شفؿ

أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئال ( 3

 .يؽقن ذفؽ مـ بقع افعقـة

إػ أجؾ مقجقما  ال زقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهي وافػضة أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع ( 2

 .وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽقن يت افتلشقسظ  ن مقجقمااا ما زافت كؼقماً 

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 6

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل     عبــهللاب  ــي :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ19/7/1427: التاريخ            725القرار              
 

 «اتؿاقية تكديِ بطاقات االتضاٍ َطبكة ايدؾع»إجاشة : املوضوع
 

بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابدع وافثال دغ بعدد 

 -هدددد 76/1/7211و71ادئدددة، افسدددـة ا وػ، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد 

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ  م، بعد اضالظفا ظذ73/1/1001و71

اتػاؿقة تؼديؿ بطاؿدا  االتصدال مسدبؼة "تعديال  ظذ ؾـظر ذم ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ ف

مظ 17/2/1006 -هدد 71/3/7211وافتداريخ ( 111)ادجازة بدافؼرار ذي افدرؿؿ  "افدؾع

هذه االتػاؿقة رشاًم مـ  ؿـ ـؾ وذفؽ فقؽقن ادؼابؾ افذي تلخذه افؼـة مـ افتاجر بؿقجي 

، وبطاؿا  اتصال مسدبؼة افددؾع (مقميؿ)بطاؿة يتؿ بقعفا ظـ ضريؼ افؼـة، وأجفزة اتصال 

 .حسي ما هق مبغ ذم االتػاؿقة

وؿد شلفت افؼـة أيضًا ظـ حؽؿ إهدا  تؾؽ ا جفزة وافبطاؿدا  ادحصدّؾة مدـ افتداجر 

ظؿقدؾ ظدذ افـظدام اآليل فؾعؿؾقدا  ادكدؾقة فعؿالئفا حسي ظدم افعؿؾقا  افتل زرهيا ـؾ 

 .ظ تشجقعًا فؾعؿال  ظذ اشتخدام اخلدما  اإلفؽسوكقة(ادباذ فاؾرام)

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 -هددددد 12/1/7210وافتدددداريخ ( 362)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

( 366)، وظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ "ذم بركدامج افتؿقدزاحلؽدؿ ": م ومقوقظف1/77/7666
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حؽدؿ اهلددايا افعقـقدة فعؿدال  ": م ومقودقظف1/77/7666 -هد 12/1/7210وافتاريخ 

 ."افؼـة

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا افؼدرار  "عاتػاؿقة تؼديؿ بطاؿا  االتصال مسبؼة افدؾ"إجازة  :أولاً

ادقؿعة مـ اهلقئة ظذ أن تؽقن تؾؽ افبطاؿا  مباحة افـػع ذظًا، وال يعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا 

 .ؾؾؾجفة ادعـقة افعؿؾ بلي مـفام( 111)فالتػاؿقة ادجازة بافؼرار 

يدة شدقا  ال زقز إهدا  تؾؽ ا جفزة وافبطاؿا  فؾعؿال  مـ أجدؾ حسدابااؿ ا ار :ثاىواًا

أـان اإلهدا  مرتبطًا برهقد احلسا  أو بعدم افعؿؾقا  اإلفؽسوكقة ادـػذة ظؾقف، وهذا تلـقد 

ال زقز مـح هدايا ظقـقة خاهة بلهحا  احلسابا  ا ارية "مـ أكف ( 362)دا ورم ذم افؼرار 

اإلهدا  اهد، أما "أو بعضفؿظ  هنا تدخؾ ذم افصقر ادؿـقظة مـ هقر افؼرض افذي جر كػعاً 

مون كظدر إػ حسدابف  -فغر ذفؽ ـلن تربط بعدم افعؿؾقا  ادـػذة ظذ احلسابا  االشتثامرية 

زددقز إظطددا  اهلدددايا  هددحا  "مددـ أكددف ( 366)ؾقجددقز وؾؼددًا دددا ورم ذم افؼددرار  -ا دداري 

احلسددابا  االشددتثامرية، بؼددط أال تؽددقن تؾددؽ اهلدددايا مددـ مددال ادسددتثؿريـ، وذفددؽ  ن 

 .اهد"االشتثامرية فقست ؿرووًا، ؾال تؽقن مـ افؼرض افذي جر كػعاً  احلسابا 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل     :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ27/7/1427: التاريخ                (726)القرار             
 

 .إجاشة بسْاَخ ايساجري يتُويٌ املطانٔ: املوضوع

  852از عكاز ًَػى بايكساز ذي ايسقِ جيعكد إ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافثال دغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼ

بعدد  ،م17/1/1001 -هدد 11/1/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اال ـدغ 

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ 

ل فتؿقيؾ ادساــ افذي يسدتخدم ادكدف ؾقدف هدقغة ادشدارـة مدع بركامج افراجح ؾـظر ذمف

أي تبؼدك مـدف تشدطقبا  يسدرة  ضدع )افعؿال  ذم متؾؽ ظؼار مؽتؿؾ افبـا  أو صدبف مؽتؿدؾ 

بدلجرة ( افؼديؽ) ؿ ُيدمجر ادكدف حصدتف مدـ ذفدؽ افعؼدار ظدذ افعؿقدؾ ( فرؽبة ادشسي

ويتؿ تـػقذ تؾؽ ادعامؾة وؾؼًا فؾـامذج وافق ائؼ متغرة مع افتؿؾقؽ افالحؼ ادعؾؼ ظذ افسدام، 

 :اآلتقة

 .كؿقذج ضؾي مشارـة ذم ظؼار ووظد باشتئجار حصة مكف افراجحل -7

 .كؿقذج ظرض بقاكا  متقيؾ ظؼار -1

 .اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم متؾؽ ظؼار -3

 .ظؼد إجارة ظؼار -2

 .كؿقذج إؿرار برهـ حصة افعؿقؾ ذم ظؼار مشسك -6
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 .ؾقؽ معّؾؼ ظذ شدام ا جرةكؿقذج مت -1

وؿد أووحت ا فة ادعـقة بلن افعـكد ادتغدر ذم ا جدرة شدقتؿ يديدده بـدا  ظدذ اددمذ 

افؼقاد افعام  شعار ادستفؾؽ افسدـقي افدذي يصددر ظدـ مصدؾحة اإلحصدا ا  افعامدة ذم 

 .ادؿؾؽة افعربقة افسعقمية

 -هددددد 70/1/7216يخ وافتددددار( 132)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

( 136)، وظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ "إجدازة ظؼدد إجدارة ظؼدار": م ومقوقظف11/1/1002

إجددازة كؿددقذج متؾقددؽ فعددغ ": م ومقوددقظف11/1/1002 -هددد 70/1/7216وافتدداريخ 

 -هدد1/71/7216وافتداريخ ( 160)، وظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ "ممجرة معؾؼ ظدذ افسددام

 ."جارة بلجرة متغرةحؽؿ اإل": م ومقوقظف73/7/1006

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

، "ضؾي مشارـة ذم ظؼار ووظد باشتئجار حصة مكدف افراجحدل"إجازة كؿقذج  :أولاً

ظؼدد إجدارة "، و"اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم متؾدؽ ظؼدار"، و"رظرض بقاكا  متقيؾ ظؼا"وكؿقذج 

متؾقدؽ معّؾدؼ ظدذ "، وكؿدقذج "إؿرار برهـ حصة افعؿقؾ ذم ظؼار مشسك"، وكؿقذج "ظؼار

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "شدام ا جرة

د افعدام  شدعار زقز يديد افعـك ادتغر مـ ا جرة بـا  ظذ مدمذ افدرؿؿ افؼقدا :ثاىواًا

ادستفؾؽ افسـقي افذي يصدر ظـ مصؾحة اإلحصا ا  افعامة ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقمية، 

وهق ممذ معؾقم مـضبطظ ظذ أن تؽقن ـؾ مؾعة مـ مؾعا  ا جرة معؾقمة ادؼدار ظـد بد  

ذه ما يؼابؾفا مـ اددة، وأن ُيقوع فذفؽ حد أمكك وحد أظذظ وؿد جداز ذفدؽ  ن ا جدرة اد

 -هد1/71/7216وافتاريخ ( 160)افصػة تمول إػ افعؾؿ، وهذا متػؼ مع افؼرار ذي افرؿؿ 
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زدقز ": افدذي كدص ظدذ أكدف "حؽؿ اإلجدارة بدلجرة متغدرة": م ومقوقظف73/7/1006

االتػاق ذم ظؼد اإلجارة افتل تعؼد ظذ مدة معؾقمة مؼسؿة إػ ؾسا  أن تؽدقن ؾقفدا ا جدرة 

ر ـؾ مؾعة مـفا بلجر ادثؾ أو بؿمذ مـضبط ال جمال ؾقف فؾـددزاعظ ظدذ ظذ مؾعا  يربط مؼدا

أن تؽقن ـؾ مؾعة مـ مؾعا  ا جرة معؾقمة ادؼدار ظـد بد  ما يؼابؾفا مـ اددة، وأن يقوع 

 .اهد"فذفؽ حد أمكك وحد أظذظ وؿد جاز ذفؽ  ن ا جرة اذه افصػة تمول إػ افعؾؿ

 :ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقةظذ افؼـة أن تؾتزم  :ثالثاًا

وبغ مافؽ افعؼار ظؼد شدابؼ مؾدؽ بؿقجبدف افعؿقدؾ ( افؼيؽ)أال يؽقن بغ افعؿقؾ ( 7

 .افعؼارظ فئال يممي إػ افعقـة

 .أن يؽقن ذا  افعؼار وؾؼ هقغة مـ افصقغ ادجازة مـ اهلقئة افؼظقة بضقابطفا( 1

تبًا وؾؼًا فتسؾسؾ افدـامذج وافق دائؼ حسدي ورومهدا ذم ن يؽقن تـػقذ تؾؽ ادعامؾة مرأ( 3

 .افػؼرة أوالً مـ هذا افؼرار

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل ي،ـهلل  ـي ،عـهلل هلل    ( )عبهللاب  ي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارننيهلل عبـهللاب  ـي  ـب        :املوقعوٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم

 

                                                 
 .«متحػظ ظذ افتؿؾقؽ افالحؼ»: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)
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 هـ27/7/1427: التاريخ                 (727)القرار                
 

 .إجاشة َٓتخ بيع األضِٗ بايتكطيط يعُالء ْكاط ايبيع: املوضوع

  763عكد بيع أضِٗ بايتكطيط يعُالء ْكاط ايبيع ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  

 

بف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدح

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافثال دغ بعدد 

بعدد  ،م17/1/1001 -هدد 11/1/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اال ـدغ 

ما ورم مـ ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن 

حؽؿ تؼديؿ مـتج فعؿالئفا مـ أهحا  ادحال  افتجارية افدذيـ فددهيؿ كؼداط بقدع  ؾـظر ذمف

بقع أشفؿ بافتؼسقط ظذ أن يؽقن افسدام مـ إيراما  كؼاط افبقع ادقمظة : تابعة فؾؿكف هق

ذم حسا  افعؿقؾ بؾ شقسك  ذم حسا  افعؿقؾ فدى ادكف، وفـ يتؿ حجز ادبافغ ادقجقمة

إن  -فف حرية افتكف اا، وذم يقم االشتحؼاق افشفري شقتؿ اؿتطاع تؾؽ ادبافغ مـ حسابف 

أو خصؿفا مـ أي إيرام يتؿ إيداظف الحؼًا ذم احلسا  إػ أن يتؿ شدام مجقدع مبؾدغ  -وجد  

 .افؼسط افشفري

 :ةويتؿ تـػقذ تؾؽ ادعامؾة وؾؼًا فؾـامذج وافق ائؼ اآلتق

 ."ضؾي ذا  أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع"كؿقذج  -

وافتداريخ ( 611)مؾحؼ كؿقذج ضؾي ذا  أشفؿ، وهق كؿقذج جماز بافؼرار ذي افرؿؿ  -

 .م11/3/1003 -هد 12/7/7212
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 ."ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع"كؿقذج  -

 .مؾحؼ بعؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع -

 -هددددد 71/71/7211وافتدددداريخ ( 103)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

 ."إجازة ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط": م ومقوقظف71/7/1001

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

ظؼد بقع "، وكؿقذج "ضؾي ذا  أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع"إجازة كؿقذج  :أولاً

مؾحؼ بعؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط "، وكؿقذج "أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "افبقع

 :بام يليتظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا ادذـقر  :ثاىواًا

أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 7

 .با شفؿ

 .أن تؽقن ا شفؿ ممؾقـة فؾؼـة ومسجَؾة ذم حمػظتفا ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ( 1

أن يتؿ افتعاؿد بـا  ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼا  افؼـة فاشفؿ حمدؾ افعؼددظ  ن افبقدع ( 3

 .هـا بقع مرابحة، وادرابحة مـ بققع ا ماكة

أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئال ( 2

 .يؽقن ذفؽ مـ با  بقع افعقـة
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أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع اآلجؾ مقجقما  ال زقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهي وافػضدة ( 6

 .ن يت افتلشقسظ  ن مقجقمااا ما زافت كؼقماً وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽق

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 1

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل هلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارنني   :املوقعوووٕ

 .األطرم إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي
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 هـ27/7/1427: التاريخ             (728)القرار               
 

 إجاشة منوذد ؾتح عضوية ذواالت َايية: املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافثال دغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـ

بعدد  ،م17/1/1001 -هدد 11/1/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اال ـدغ 

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ 

شدقا  أـدان ؾدرمًا أم  –افدذي عصدؾ افعؿقدؾ  "  مافقدةؾتح ظضقية حقاال"كؿقذج  ؾـظر ذمف

بؿقجبف ظذ ظضقية مراـز احلقاال  افتابعة دكف افراجحلظ فقدتؿؽـ  –صخصقة اظتبارية 

بؿقجبفا مـ إجرا  ظؿؾقا  افتحقيؾ حسي افضقابط وافـامذج ادجازة مدـ اهلقئدة افؼدظقة، 

ؿابة االفتزام فتطبقدؼ تعؾدقام  ممشسدة وؿد جا  إكشا  افـؿقذج ادذـقر بـا  ظذ ضؾي إمارة ر

 .افـؼد افعريب افسعقمي ذم هذا افشلن

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئدة إجدازة كؿدقذج 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ؾتح ظضقية حقاال  مافقة"

 .هفف وهحبف أمجعغ وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ27/7/1427: التاريخ              (729)القرار               
 

 صٓدوم ايساجري جًوبٌ »إجاشة اتؿاقية : املوضوع

 «االنتتابات األوييةيًشسنات اخلاصة و

  741ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافثال دغ بعدد 

م، بعدد 17/1/1001 -هدد 11/1/7211افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اال ـدغ  ادئة،

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مدـ جمؿقظدة االشدتثامرظ فؾـظدر ذم 

، وهدق "هـدوق افراجحدل جؾقبدؾ فؾؼدـا  اخلاهدة واالـتتابدا  ا وفقدة"إجازة اتػاؿقة 

أشددفؿ افؼددـا  اخلاهددة، وذـددا  مددا ؿبددؾ افطددرح ا ويل، هددـدوق اشددتثامري مغؾددؼ ذم 

وذـا  افطرح ا ويل، وتديره افؼـة بصدػتفا أجدرًا، وظالؿتفدا بادسدتثؿريـ ؾقدف حمؽقمدة 

 .بافؼقاظد افؼظقة فإلجارة

وافتداريخ ( 111)وبعد اضالظفا ظذ افؼرارا  ادتعؾؼة اذا افشلنظ ومـفا افؼرار ذو افرؿؿ 

، وافؼدرار ذو "هـدوق افراجحدل فاشدفؿ اخلؾقجقدة"إجازة : وقظفومق هد77/1/7211

، "اتػاؿقدة هدـدوق افراجحدل افعؼداري ا ول"إجدازة : وافتداريخ ومقودقظف( 161)افرؿؿ 

هد ادتعؾؼ بضقابط االشتثامر وادتداجرة ذم 13/1/7211وافتاريخ ( 216)وافؼرار ذو افرؿؿ 

 .رم ؾقفاأشفؿ افؼـا  ادختؾطة بؿحرم وافتخؾص مـ ادح
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 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

 "هـدوق افراجحل جؾقبؾ فؾؼـا  اخلاهة واالـتتابدا  ا وفقدة"إجازة اتػاؿقة  :أولاً

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

ا افصدـدوق بافضدقابط افصدامرة مدـ اهلقئدة ظذ افؼدـة أن تؾتدزم ذم افتعامدؾ ذم هدذ :ثاىواًا

 .افؼظقة بشلن االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ

 .ظذ افؼـة أن ترؾع فؾفقئة أي اتػاق الحؼ يتعؾؼ بلظامل هذا افصـدوق فؾـظر ؾقف:ًثالثاًا

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل    :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ5/9/1427: التاريخ                (730)القرار               
 

 ذهِ حتُيٌ ايعُيٌ تهًؿة تعاقد ايشسنة َع َهتب : املوضوع

 ٖٓدضي يساقب إجناش املشسوع احلهوَي ايري يٓشئ٘ ايعُيٌ 

 نةبتُويٌ َٔ ايشس
 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثداين وا ربعدغ بعدد 

بعدد  ،م11/6/1001 -هدد 6/6/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يدقم ا ربعدا  

اضالظفددا ظددذ مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا بشددلن مددا ورم مددـ ادجؿقظددة ادكددؾقة 

فؾؼـا ظ فؾـظر ذم حؽؿ يؿقدؾ افعؿقدؾ تؽؾػدة تعاؿدد افؼدـة مدع مؽتدي هـددد يراؿدي 

–وافغرض مـ هذا افتعاؿد . إكجاز ادؼوع احلؽقمل افذي يـشئف افعؿقؾ بتؿقيؾ مـ افؼـة

هق افتلـد مـ أن مبؾغ افتؿقيؾ تؿ رصؾدف ذم ادؼدوع افدذي ضؾدي  -  مـ ا فةحسي ما جا

افعؿقؾ متقيؾف، وفضامن شدر ادؼدوع حسدي ادخطدط فدفظ فؽدقن ادستخؾصدا  هدل ضريدؼ 

 .افسدام، و ن مـح افعؿقؾ متقياًل جديدًا ؿد يؽقن مستبًا ظذ كسبة ادـجز مـ ادؼوع

 .فتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقعوبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة ا

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة ؿرر  اهلقئة ما يليت

ال ماكع مـ يؿقؾ افعؿقؾ تؽؾػدة تعاؿدد افؼدـة مدع مؽتدي هـددد يراؿدي إكجداز  :أولاً

 :ادؼوع احلؽقمل افذي يـشئف افعؿقؾ بتؿقيؾ مـ افؼـة، وذفؽ بافضقابط اآلتقة
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 .ستؼاًل ظـ افؼـة، وفقس تابعًا هلاأن يؽقن ادؽتي اهلـدد م -7

أال يزيد ادبؾغ افدذي عّؿدؾ افعؿقدؾ إيداه ظدام مؾعتدف افؼدـة فؾؿؽتدي اهلـدددظ شددًا  -1

 .فذريعة ادحرم، ـعؿقفة االرتباط، وافزيامة ظذ ادديـ ادتعثر

 .أن يتؿ االتػاق مع افعؿقؾ ظذ يؿؾف تؽؾػة ادؽتي اهلـدد، ومؼدارها -3

 افؼدـة أن تعدرض افعؼدد مدع ادؽتدي اهلـددد ظدذ اهلقئدة افؼدظقةظ فؾـظدر ذم ظذ :ثاىواًا

 .إجازتف

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 10/10/1427: التاريخ               (732)القرار             

 

 شيهات بايسياٍ ايطعودي، / إيداع ْكد»إجاشة منوذد : املوضوع

  «إيداع شيهات حتضيٌ عًى بٓوى ذلًية

 «شيو/ ضٓد بتطًِ ْكد »ومنوذد  «حتديث بياْات عُيٌ»ومنوذد 

 «ضٓد بكبض إيسادات»ومنوذد 
  866بايكساز ذي ايسقِ  ومنوذد حتديث بياْات عُيٌ ًَػى 

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع وا ربعدغ بعدد 

 -هددد 70/70/7211و6بعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرا

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن مدا 7/77/6/1001و 37/70

 :ورم مـ ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرام فؾـظر ذم اآليت

صقؽا  بافريال افسدعقمي، إيدداع صدقؽا  يصدقؾ ظدذ / إيداع كؼد"كؿقذج تعديؾ  -7

م 73/1/1003 -هد 76/1/7212وافتاريخ ( 611)جاز بافؼرار ذي افرؿؿ اد "بـقك حمؾقة

صقؽا  بافريال افسدعقمي، إيدداع صدقؽا  يصدقؾ / إجازة كؿقذج إيداع كؼد ": ومقوقظف

اهددظ وذفدؽ بنوداؾة "(326)وافؼرار ( 267)ظذ بـقك حمؾقة، وإفغا  افـؿقذج ادجاز بافؼرار 

 .م ظةؾؼرة تـص ظذ يديد مصدر ا مقال ادق
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وهددق كؿددقذج تددتؿ تعبئتددف موريددًا مددـ ؿبددؾ افعؿقددؾ  "يددديث بقاكددا  ظؿقددؾ"كؿددقذج  -1

 .فتحديث بقاكا  حساباتف فدى ادكف

ادجاز ذم اجدتامع اهلقئدة اخلدامس ظؼد بعدد  "صقؽ/ شـد بتسؾؿ كؼد "تعديؾ كؿقذج  -3

م، افددذي تددؿ تبؾقغددف فؾجفددة 11/71/1006و11 -هددد 11/77/7211و16ادئددة بتدداريخ 

 -هد 2/71/7211وافتاريخ ( ش.م.ع.م/.63/211)دعـقة بخطا  أمغ اهلقئة ذي افرؿؿ ا

 .م2/7/1001

 -هدد 3/1/7211ادجاز مدـ اهلقئدة ذم تداريخ  "شـد بؼبض إيراما "تعديؾ كؿقذج  -2

 .م، افذي تؿ تبؾقغف مـ أماكة اهلقئة فؾجفة ادعـقة ذم افتاريخ كػسف11/1/1001

 :ـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر واد

صقؽا  بافريال افسعقمي، إيداع صقؽا  يصدقؾ ظدذ / إيداع كؼد "إجازة كؿقذج  :أولاً

بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا فؾـؿدقذج  "بـقك حمؾقة

 .(611)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

وكؿقذج  "صقؽ/ شـد بتسؾؿ كؼد "وكؿقذج  "يديث بقاكا  ظؿقؾ"إجازة كؿقذج :ًواًاثاى

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة"شـد بؼبض إيراما "

 . وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 ــي ،عــهلل هلل  عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل    :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ1/11/1427: التاريخ       (734)القرار             
 

 ، «ًَرل ايضياْة»ومنوذد  «عكد إجازة ضيازة»إجاشة : املوضوع

  «ًَرل ايضياْة«ومنوذد  «عكد إجازة ضيازة»وإيػاء 

 كد، وإجاشة مناذد َتعًكة بايع(714)اجملاشئ بايكساز 

  758عكد إجازة ضيازة ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدامس وا ربعدغ 

هدد 7/77/7211و30/70افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقمل افثال ا  وا ربعا  بعد ادئة، 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم 11/77/1001و17 -

ادؾحؼ "وتعديؾ كؿقذج  "ظؼد إجارة شقارة"مـ ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم تعديؾ 

ادجدازيـ بدافؼرار  "عتؿدة، وجدول افصدقاكة افدوريدة، ومقاظقددهامراـز افصقاكة اد( 7)رؿؿ 

م، وفؾـظر ذم كدامذج أخدرى 76/2/1001 -هد 17/3/7211وافتاريخ ( 172)ذي افرؿؿ 

 :متعؾؼة بافعؼد هل

 ."ضؾي إهدار فقحة واشتامرة شقارة"كؿقذج  -7

 ."إؿرار بؿعؾقما  مستلجر شقارة"كؿقذج  -1

 ."قارة مستلجرة إػ اخلارجمقاؾؼة ظذ شػر ش"كؿقذج  -3

وبعد االضالع ظذ ما أؾام  بدف ا فدة ادعـقدة بشدلن اإلجدرا ا  افـظامقدة ادتبعدة فسدحي 

 .افسقارا  ادمجرة ظذ افعؿال 
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وبعد االضالع ظذ كؿقذج فؽتقدبا  افضامن افتل ترؾؼ بافسقارا  اددمجرة ظدذ افعؿدال ، 

افصقاكة ا شاشقة وافصقاكة افتشغقؾقة بحسدي  وما تتضؿـف تؾؽ افؽتقدبا  مـ يديد فعـارص

 .افعرف ادتبع ظـد أهؾ تؾؽ افصـاظة

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

مراـدز افصدقاكة ادعتؿددة، ( 7)ادؾحدؼ رؿدؿ "وكؿدقذج  "ظؼد إجدارة شدقارة"إجازة  :أولاً

ويعدد هدذا  ،بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مدـ اهلقئدة "قاظقدهاوجدول افصقاكة افدورية، وم

افؼرار مؾغقًا فعؼد إجارة شقارة وفـؿقذج مؾحؼ مراـز افصقاكة ادعتؿدة ادجدازيـ بدافؼرار ذي 

 (.172)افرؿؿ 

إؿدرار بؿعؾقمدا  "وكؿدقذج  "ضؾي إهدار فقحدة واشدتامرة شدقارة"إجازة كؿقذج  :ثاىواًا

بافصدقغة ادرؾؼدة  "مقاؾؼدة ظدذ شدػر شدقارة مسدتلجرة إػ اخلدارج" وكؿقذج "مستلجر شقارة

 .بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 23/11/1427: التاريخ                       (735)القرار               
 

 زضوّ ايبطاقات االئتُاْية: املوضوع

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وا ربعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادك

 -هددد 13/77/7211و11ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقمل ا ربعددا  واخلؿددقس 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ 73/71/1001و71

االئتامكقدة افتدل يدتؿ اشدتقػا ها  ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم حسا  رشقم افبطاؿا 

 .مـ حامع بطاؿا  افراجحل االئتامكقة بلكقاظفا ادختؾػة

وؿدددد جدددا  ذفدددؽ بـدددا  ظدددذ تقجقدددف اهلقئدددة ذم اجتامظفدددا افثافدددث بعدددد ادئدددة بتددداريخ 

م بنظدددامة افـظدددر ذم افؼدددرار ذي افدددرؿؿ 71/6/1006و77و70 -هدددد 2/2/7211و3و1

تعديال  ظذ كؿقذج ": م ومقوقظف77/1/1007 -هد 76/3/7211وافتاريخ ( 213)

ذوط وأحؽددام إهدددار "افددذي أجدداز كؿددقذج  "ذوط وأحؽددام إهدددار بطاؿددة افراجحددل

ومدا تضدؿـف مدـ إجدازة افرشدقم ظدذ افبطاؿدا  االئتامكقدة، وذم  "االئتامكقة افراجحل ا بطاؿ

زيامة ": م ومقوقظف77/1/1007 -هد 76/3/7211وافتاريخ ( 211)افؼرار ذي افرؿؿ 

: ، افدذي كدّص ظدذ أكدف"شؿ افسحي افـؼدي بافبطاؿا  االئتامكقة ظام حدمتف افؼـة افعادقةر

زقز فؾؼـة أن تلخذ رشاًم مؼطقظًا ظذ ظؿؾقا  افسحي مـ مؽدائـ افكدف اآليل مؼابدؾ "

 :اشتخدام تؾؽ اآلال  واخلدما  ادؼدمة، ظذ أن يراظك ما يليت
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ذم ـؾ حافة مـ حداال  افسحي، ؾال زقز أن  أن يؽقن ادبؾغ ادلخقذ ؿدرًا مؼطقظاً  -7

 .يتغر بتغر ادبؾغ ادسحق  ـلن زعؾ كسبدة مئقية مـفظ مر ًا فشبفة افربدا

أن يؽقن تؼدير ا جرة متـاشبًا مع اخلدما  ادؼدمة، ؾال زقز أن يمخدذ ذم االظتبدار  -1

 .اهد"ظ  ن هذا اظتبار ربقيافبديؾ االشتثامربػؼد إيرام ما يسؿك 

 ددؿ وجفددت افؾجـددة افتـػقذيددة فؾفقئددة ذم اجتامظفددا افسددامس وافثال ددغ بعددد ادئددة بتدداريخ 

م أماكة اهلقئة بنظدام مذـرة ظدرض بشدلن حسدا  رشدقم 70/1/1006 –هد 6/1/7211

 .ظؿؾقا  افبطاؿا  االئتامكقة

أجداز  ؾقدف هدد افدذي 2/1/7270وافتداريخ ( 31)وبعد االضالع ظذ افؼرار ذي افرؿؿ 

وبعدد تلمدؾ ": هدار بطاؿة ؾقزا االئتامكقة، وهق أول ؿدرار هددر ادذا افشدلن، وكصدفافؼـة إ

اهلقئة هلذه ادعامؾة مل يظفر هلا مدـ افـاحقدة افؼدظقة مدا يقجدي االظدساض ظدذ ؿقدام افؼدـة 

بؼط أال يستي ظذ ؿقامفا بذفؽ أخذ أو إظطا  أي ؾائددة ربقيدة ( ؾقزا)بنهدار هذه افبطاؿة 

اهر أو مسدتس شدقا  تدؿ ذفدؽ مدع ظؿالئفدا أو ذـدة ؾقدزا افعادقدة أو ذـدة حمرمة بشدؽؾ طد

اخلدما  ادافقة افعربقدة افتدل شدتؼقم بددور افقشداضة افػـقدة واحلسدابقة بدغ ذـدة افراجحدل 

 .اهد"..ادكؾقة فالشتثامر وذـة ؾقزا افعادقة أو ؽرهؿ مـ أضراف ادعامؾة

افدذي تضدؿـ  هدد،72/6/7276وافتداريخ ( 102)ذي افدرؿؿ وبعد االضالع ظذ افؼرار 

افـؼدي حقل افعدامل، وحددم ذفدؽ بدام ؿقؿتدف  افسحيأخذ افرشؿ ادؼطقع ظذ ظؿؾقا   جقاز

 .رياال  شعقمية( تسعة)

 كظدراً ": هدد وكصدف11/7/7271وافتداريخ ( 166)ذي افدرؿؿ  وبعد االضالع ظذ افؼرار

 بطاؿدةح فعؿال  ذـة افراجحل حدامع أهؾ افؼرار افذي هدر مـ اهلقئة افؼظقة فؾسام  ن

مـ ؿبؾ ذـة  ادحدمؾقزا أو بطاؿة افراجحل افدوفقة بافسحي افـؼدي ـان مبـقًا ظذ أن ادبؾغ 
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حمددمة بكدف افـظدر ظدـ  خلدمدةؾعدع  ؼابدؾؾقزا افعادقة، ومؼداره تسعة رياال  تؼريبًا هدق م

أن تؼدقم افؼدـة بزيدامة افرشدؿ  جدقاز ادبؾغ ادسحق  ـثر أم ؿؾظ فذا ال ترى اهلقئة افؼدظقة

 .هدا"ادذـقر دا ذم ذفؽ مـ حماذير ظديدة

هددد، افددذي أجدداز 1/1/7271وافتدداريخ ( 111)وبعددد االضددالع ظددذ افؼددرار ذي افددرؿؿ 

االئتامكقة ظذ أال يتضؿـ ذفؽ مؾع أو يصقؾ ؾقائد ربقية كتقجة ( ماشس ـارم)افتعامؾ ببطاؿة 

 .عامؾ ااإهدار هذه افبطاؿة أو افت

 -هدددددد 2/2/7211وافتدددداريخ ( 116)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

 -ظدـ ضريؼفدا -إجازة اشدتخدام كؼطدة بقدع فت تسدَؾؿ افؼدـة ": م ومقوقظف71/6/1006

 .اهد"ادبؾغ افذي يريد افعؿقؾ يقيؾف

وادراجعة وبعد االضالع ظذ معقار بطاؿة احلسؿ وبطاؿة االئتامن افصامر مـ هقئة ادحاشبة 

 .فؾؿمشسا  ادافقة اإلشالمقة ذم افبحريـ

وبعد االضالع ظذ بحقث وؾتاوى اذا افشدلن، ومدـ ذفدؽ ؿدرار جمؿدع افػؼدف اإلشدالمل 

زقز أخذ أجقر ظـ خدما  افؼروض ظذ أن يؽقن : أوالً ": افذي كص ظذ أكف( 7/3: 73)

  افػعؾقة حمرمدةظ  هندا مدـ افربدا ـؾ زيامة ظذ اخلدما:  اكقاً . ذفؽ ذم حدوم افـػؼا  افػعؾقة

 .اهد"ادحرم ذظاً 

وبعدددد مراشدددة اهلقئدددة فؾؿقودددقع ذم اجتامظفدددا اخلدددامس وافثال دددغ بعدددد ادئدددة بتددداريخ 

م، واجتامظفددا اخلددامس وا ربعددغ بعددد ادئددة بتدداريخ 72/1/1001 -هددد 10/1/7211

بتدداريخ م، واجتامظفددا افسددامس وا ربعددغ بعددد ادئددة 7/77/1001 -هددد 70/70/7211

م، واجتامظفدا افسدابع وا ربعدغ بعدد 11/77/1001و17 -هد 7/77/7211و30/70

 .م73/71/1001و71 -هد 11/77/7211و17ادئة بتاريخ 
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وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع بعد مراشتفا فف ذم ظددم مدـ 

 .اجتامظااا

مدـ ؿبدؾ ادؽتدي افتدابع دـظؿدة ؾقدزا افعادقدة ذم وبعد االضالع ظذ افقرؿة افتل تؿ إرشاهلا 

مؾخدص افرشدقم افرئقسدقة فؾػقدزا دـطؼدة افؼدق ": ادؿؾؽدة افعربقدة افسدعقمية، ومقودقظفا

، وبعدد االتصدال بادسدمول افتدابع "(1002أـتقبر )ا وشط وأؾريؼقا ووشط وذق أوروبا 

 .شئؾة اهلقئة اذا افشلندـظؿة ؾقزا ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقمية افذي أجا  ظذ أ

وبعد االضالع ظذ جداول حسا  رشقم ظؿؾقا  افبطاؿا  االئتامكقة ادعدة مـ ؿبؾ ؾريؼ 

 .افعؿؾ ادختص

وبعد االضدالع ظدذ جددول بافرشدقم افسدـقية فؾبطاؿدا  االئتامكقدة افتدل تلخدذها افبـدقك 

 .افسعقميةظ  ؽراض ادؼاركة

ادختصدغ ذم افؼدـة وإجابدااؿ ظدـ أشدئؾة اهلقئدة وبعد االشتامع إػ إيضاحا  ادقطػغ 

 .اذا افشلن

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وافتلمؾ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

ال زقز ذم افبطاؿا  االئتامكقة أن تؽقن افرشقم ادػرووة ظذ افعؿال  مصددر ربدح  :أولاً

بؼددر مدا يدؾعدف  -أكقاظفدا بجؿقدع  -أو اكتػاع فؾؼـة، وظؾقف ؾقجي أن تؽقن تؾؽ افرشقم 

ادكف ؾعاًل بافسعر افعامل مما ـان مؾعف يعقم إػ مـػعة افعؿقدؾ ومصدؾحتف ادعتدزة مون مدا 

يعدقم إػ مصددؾحة ادكدف ومـػعتددف أو يؽدقن مصدددر ربدح فددف أو وؿايدة دافددف بدلي حددال مددـ 

 .ا حقالظ  ن افزيامة واحلافة هذه تؽقن ربا أو ذريعة إػ افربا

ظذ ا فة ادعـقة ذم افؼـة أن يسي مجقع رشقم افبطاؿا  االئتامكقة افتل تمخذ مـ  :ثاىواًا

افعؿال  ذم ودق  مدا ورم ذم أوالً، وتعدرض مدا تتقهدؾ إفقدف مدـ ذفدؽ ظدذ اهلقئدة افؼدظقةظ 

 .دراجعتف وافـظر ذم إجازتف
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قدة ذم افؼدرار ذي يعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾحؽؿ ادتعؾؼ بلخذ رشدقم افبطاؿدا  االئتامك :ثالثاًا

( 211)م، وذم افؼرار ذي افرؿؿ 77/1/1007 -هد 76/3/7211وافتاريخ ( 213)افرؿؿ 

 .م77/1/1007 -هد 76/3/7211وافتاريخ 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .هعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرمإ را
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 هـ23/11/1427: التاريخ                        (737)القرار               
 

 إجاشة منوذد شسوط وأذهاّ إصداز : املوضوع

 (463)بطاقات ايساجري االئتُاْية، وإيػاء ايُٓوذد اجملاش بايكساز 

  794ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وا ربعغ بعد 

م، 73/71/1001 -هدد 13/77/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اخلؿدقس 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ ادجؿقظدة ادكدؾقة 

ادجاز  "ذوط وأحؽام إهدار بطاؿا  افراجحل االئتامكقة"تعديؾ كؿقذج  ؾـظر ذمفاؾرامظ ف

 .م77/1/1007 -هد 76/3/7211وافتاريخ ( 213)بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .فتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقعوبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة ا

 -هددددد 13/77/7211وافتدددداريخ ( 136)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

 ."رشقم افبطاؿا  االئتامكقة": م ومقوقظف73/71/1001

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئدة إجدازة كؿدقذج 

ضؾدي اصدساك ذم بطاؿدا  "وكؿدقذج  "ئتامكقةذوط وأحؽام إهدار بطاؿا  افراجحل اال"

ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا  ،بافصقغة ادرؾؼة ادذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة "افراجحل االئتامكقة

 (.213)فؾـؿقذج ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

بــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهلل  :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ 23/11/1427: التاريخ                        (738)القرار               
 

 إجاشة تطديد ايعُالء ؾواتري اخلدَات : املوضوع

 باضتدداّ ايبطاقات االئتُاْية اييت تضدزٖا ايشسنة
 

حده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل و

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وا ربعغ بعد 

م، 73/71/1001 -هدد 13/77/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اخلؿدقس 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ ادجؿقظدة ادكدؾقة 

حؽؿ تسديد افعؿال  ؾقاتر اخلدما  باشدتخدام افبطاؿدا  االئتامكقدة افتدل  ؾـظر ذمفاؾرامظ ف

تصدرها افؼـة فعؿالئفاظ بحقدث يتداح حلامدؾ بطاؿدة افراجحدل االئتامكقدة أن يسدتخدمفا ذم 

ة افكاف اآليل افتابعة فؾؼدـة فقسددم مدـ خالهلدا ؾداتقرة اهلداتػ أو افؽفربدا  أو اددا  أجفز

وكحق ذفؽ، وشتلخذ افؼـة مـ حامؾ افبطاؿة رشاًم ظـ هدذه افعؿؾقدة، وفدـ يدتؿ خصدؿ أي 

ـامؾدة بعدد دمؿقدع هدذا ( ُمؼدِدم اخلدمدة)كسبة ظذ مبؾغ افػاتقرةظ إذ شقتؿ تسديدها دصددرها 

 .ؾقا  وحسي مقظد افتسقية ادتػؼ ظؾقفافـقع مـ افعؿ

 .وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع

 -هدددددد 2/2/7211وافتدددداريخ ( 116)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

 -ظدـ ضريؼفدا -إجازة اشدتخدام كؼطدة بقدع فت تسدَؾؿ افؼدـة ": م ومقوقظف71/6/1006

 .اهد"قيؾفادبؾغ افذي يريد افعؿقؾ ي
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 -هددددد 13/77/7211وافتدددداريخ ( 136)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

 ."رشقم افبطاؿا  االئتامكقة": م ومقوقظف73/71/1001

وبعددد افدراشددة وافـظددر وادـاؿشددة ؿددرر  اهلقئددة أكددف ال مدداكع مددـ تسددديد افعؿددال  ؾددقاتر 

ظدذ أن يدتؿ تؼددير افرشدقم  اخلدما  باشتخدام افبطاؿا  االئتامكقدة افتدل تصددرها افؼدـة،

 .ادستحؼة فؾؿكف وؾؼ افضقابط افصامرة مـ اهلقئة افؼظقة اذا افشلن

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ23/11/1427: التاريخ            ( 740)القرار               

 

 وًَركاتٗا «اتؿاقية إلْشاء شسنة ًَو»إجاشة : املوضوع

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

فراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وا ربعغ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة ا

 ،م72/71/1001 -هدد 13/77/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يقم اخلؿدقس 

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ جمؿقظة افتؼـقة واخلدما  

وافتدداريخ ( 713)ادجدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ  "ظؼددد مشددارـة"ادشددسـةظ فؾـظددر ذم تعددديؾ 

وافتداريخ ( 721)هد، وفؾـظر ذم ممدج ضؾدي ذا  ادجداز بدافؼرار ذي افدرؿؿ 12/1/7272

، مع ضؾي مشارـة ادجاز بافؼرار (106)هد، وما أوقػ إفقف بافؼرار ذي افرؿؿ 6/2/7273

، بحقددث "ضؾددي ذا  بضدداظة"هددد، ذم كؿددقذج 17/1/7217وافتدداريخ ( 201)ذي افددرؿؿ 

 .يستخدم ذم ادشارـة وادرابحة

وبعد االضدالع ظدذ ادؾحقطدا  افرؿابقدة ادتعؾؼدة بداالظتامما  ادسدتـدية ادػتقحدة فؼدا  

 :بضاظة مشارـًة بغ افؼـة وافعؿقؾ، ومـفا

 .تكف افعؿقؾ افؼيؽ ذم افبضاظة ؿبؾ بقع افؼـة حصتفا ظؾقف -7

 .جؾ ؿبؾ تعقـفا، وبخاهة ذم االظتامما  ادحؾقةبقع افؼـة حصتفا ظذ افعؿقؾ با  -1

 .وجقم افصقرية ذم ظدم مـ االظتامما  ادحؾقة -3
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بدلن يضداف إػ ادسدتـدا  افتدل تقؿدع مدع  -إ در ذفدؽ-وـاكت اهلقئة ؿد وجفت أماكتفدا 

افعؿقؾ اذا افشلن ما يعافج تؾؽ ادؾحقطا  افرؿابقة، وأحافت إػ  ـتفدا افتـػقذيدة مقاهدؾة 

 .ر ذم ادقوقعافـظ

وبعد االضالع ظذ ما وجفت بف افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة أماكة  اهلقئة إلظدام ادقوقع، ومـ 

 :ذفؽ

إظدام اتػاؿقة، تقؿع مع افعؿقؾ مرة واحدة ؿبؾ افدخقل ذم أي معامؾة مـ هذا افـدقع،  -7

ها أن تشدتؿؾ تـظقؿ ظؿؾقا  ادشارـة افتل تتؿ ؾقام بعد، ويراظدك ظـدد إظددام: وافغرض مـفا

ظذ مقام تعافج ادؾحقطا  افرؿابقة، وأن تؽقن خاهة بادشارـة مون ما يتعؾؼ ببقدع افؼدـة 

 .حصتفا ظذ افعؿقؾ

 .إحلاق افـامذج ادستخدمة ذم هذا افشلن باالتػاؿقة ادذـقرة -1

 .إظدام ظؼد ذا  بضاظة حمؾقة، يستخدم فؼا  افبضاظة مـ ادقرم افداخع -3

افػدرق بدغ ذـدة ادؾدؽ وذـدة "ع ظذ افبحث ادعد مـ أماكة اهلقئة بعـقان وبعد االضال

 ."افعؼد

وبعد االضالع ظذ تقهقة افؾجـة افتـػقذية فؾفقئة ذم ادقوقع بعد مراشتفا فف ذم ظددم مدـ 

 .اجتامظااا

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

ظؼدد "، و"ضؾدي مشدارـة": ، ومؾحؼاادا وهدل"اتػاؿقة إلكشا  ذـة مؾؽ"إجازة  :أولاً

إؾامة مـ افعؿقؾ افؼيؽ بتسؾؿ "، و"إصعار اختالؾا  ذم ادستـدا "، و"ذا  بضاظة حمؾقة

، "إبدالغ بقهدقل افبضداظة حمدؾ ادشدارـة أو وهدقل مسدتـدااا"، و"افبضاظة حمؾ ادشدارـة
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ادجاز  "ضؾي مشارـة"ر ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فد بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرا

ادجداز بدافؼرار ذي  "ظؼدد مشدارـة"هد، وفد 17/1/7217بتاريخ ( 201)بافؼرار ذي افرؿؿ 

إؾددامة مددـ افعؿقددؾ افؼدديؽ بتسددؾؿ "هددد، وفـؿددقذج 12/1/7272وافتدداريخ ( 713)افددرؿؿ 

( 601)ادجددازيـ بددافؼرار ذي افددرؿؿ  "تػددقيض مددـ افؼددـة فؾعؿقددؾ"وفـؿددقذج  "افسددؾع

ادجداز  "إبدالغ بقهدقل بضداظة حمدؾ ظؼدد ادشدارـة"هد، وفـؿقذج 17/7/7213وافتاريخ 

( 201)هدد، وفتعديؾدف بدافؼرار ذي افدرؿؿ 11/7/7272وافتاريخ ( 713)بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .هد17/1/7217وافتاريخ 

، وذفؽ ؿبدؾ افددخقل "ا  ذـة مؾؽاتػاؿقة إلكش"ظذ افؼـة أن تقؿع مع افعؿقؾ  :ثاىواًا

 .ذم أي مشارـة معف فؼا  بضاظة، شقا  أشبؼ فف تعامؾ مع افؼـة مـ هذا افـقع أم ال

فؾؼددـة أن متتـددع ظددـ مشددارـة افعؿقددؾ ذم افبضدداظة إذا ـددان ادددقرم ؿددد باظفددا ظددذ  :ثالثاااًا

فبضاظة وؾؼًا فؾضدقابط مـ االتػاؿقة، وهلا أن تشارـف ذم تؾؽ ا 1/3افعؿقؾ، ـام ورم ذم ادامة 

( 266)هد، وافؼرار ذي افدرؿؿ 17/2/7217وافتاريخ ( 271)ادذـقرة ذم افؼرار ذي افرؿؿ 

ومـ تؾؽ افضقابط أال تبقع افؼـة كصقبفا ظذ افعؿقدؾ هجداًلظ . هد13/1/7211وافتاريخ 

 . كف ظؽس افعقـة، شقا  ـان ذفؽ ؿبؾ صحـ افبضاظة أو بعده

بعؼددقم جمددازة مددـ اهلقئددة  -ظددذ أي وجددف ـاكددت-ػقة ادشددارـة زددي أن تؽددقن تصدد: رابعدداً 

 .افؼظقة

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وعهلل عبهللالر،ي األطرم
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 هـ5/1/1428: التاريخ                (741)القرار               
 

 صٓدوم ايساجري يًشسنات اخلاصة »إجاشة اتؿاقية : املوضوع

 (729)، وإيػاء االتؿاقية اجملاشة بايكساز «واالنتتابات األويية
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :عدتبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما ب

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثداين واخلؿسدغ بعدد 

بعدد  ،م12/7/2007 -هدد 6/7/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعدة، يدقم ا ربعدا  

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مدـ جمؿقظدة االشدتثامرظ فؾـظدر ذم 

رؽدي ت افتدل، "هدـدوق افراجحدل فؾؼدـا  اخلاهدة واالـتتابدا  ا وفقدة"اتػاؿقدة  إجازة

افراجحددل فؾؼددـا  اخلاهددة  فصددـاميؼ صددامؾة كؿطقددة االتػاؿقددة تؽددقن هددذه أنافؼددـة ذم 

 .مستؼبالً  مـفا تلشقسف يؿؽـ وما ،حافقاً  افؼائؿة واالـتتابا  ا وفقة

 :مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة 

بافصقغة  "هـدوق افراجحل فؾؼـا  اخلاهة واالـتتابا  ا وفقة"إجازة اتػاؿقة  :أولاً

ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فالتػاؿقة ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ ، ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

  .هد11/1/7211وافتاريخ ( 116)

ـة أن تؾتدزم ذم افتعامدؾ ذم هدذا افصدـدوق بافضدقابط افصدامرة مدـ اهلقئدة ظذ افؼد :ثاىواًا

 .افؼظقة بشلن االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ
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ظذ افؼـة أن ترؾع فؾفقئة أي اتػاق أو تكف الحؼ يتعؾؼ بلظامل هدذا افصدـدوق  :ثالثاًا

تصدػقة افصدـدوق ؿبدؾ  وبخاهة ؾقام يتعؾؼ بتعديؾ أحؽام االتػاؿقدة ادـظؿدة فدف أو ،فؾـظر ؾقف

 .اكتفا  مدتف

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع
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 هـ5/1/1427: التاريخ                (742)القرار               
 

 تكديِ خدَات اضتشازية اضتثُازية »ؿاقية إجاشة ات: املوضوع

 «إىل صٓدوم ايساجري يًشسنات اخلاصة واالنتتابات األويية
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

امر ذم اجتامظفا افثداين واخلؿسدغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتث

م، ذم 12/7/2007 -هددد 6/7/7211ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقم ا ربعددا  

مديـة افرياض، مبـك اإلمارة افعامة، ؿاظة اجتامظا  اهلقئة افؼظقة، بعد اضالظفا ظذ مدذـرة 

تؼدديؿ "ظ فؾـظر ذم إجازة اتػاؿقدة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ جمؿقظة االشتثامر

 ،"خدما  اشتشارية اشتثامرية إػ هـدوق افراجحل فؾؼـا  اخلاهة واالـتتابا  ا وفقدة

 .كؿطقة اتػاؿقة تؽقن أنذم  رؽي افؼـةت افتل

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئدة إجدازة اتػاؿقدة 

رية اشتثامرية إػ هـدوق افراجحدل فؾؼدـا  اخلاهدة واالـتتابدا  تؼديؿ خدما  اشتشا"

 .بافؼرار ادرؾؼة بافصقغة اومؾحؼاا "ا وفقة

، ؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم تؾؽ االتػاؿقة عتص با اكي افؼظل ؾقفااهلقئة أن وتمـد 

اة مدا مون جاكي افصدقاؽة أو ا قاكدي ا خدرى، وتتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مراظد

 .تتحؼؼ بف مصؾحتفا

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع 
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 هـ5/1/1428: التاريخ                  (743)القرار                 
 

 تكديِ خدَات االضتثُاز » تعديٌ اتؿاقية: املوضوع

 (520)اجملاشة بايكساز  «عرب االْرتْت
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثداين واخلؿسدغ 

م، بعدد 12/7/2007 -هدد 6/7/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعدة، يدقم ا ربعدا  

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مدـ جمؿقظدة االشدتثامرظ فؾـظدر ذم 

( 610)ادجدازة بدافؼرار ذي افدرؿؿ  "تؼديؿ خدما  االشدتثامر ظدز االكسكدت"تعديؾ اتػاؿقة 

 .هد73/1/7213خ وافتاري

وبعددد افدراشددة وافـظددر وادـاؿشددة، وإجددرا  مجؾددة مددـ افتعددديال ، ؿددرر  اهلقئددة إجددازة 

 بدافؼرار ادرؾؼدة بافصدقغة "تؼدديؿ خددما  االشدتثامر ظدز االكسكدت"افتعديال  ظذ اتػاؿقة 

وافتددداريخ ( 610)ذي افدددرؿؿ  فؾؼدددرار مؾغقددداً  افتعدددديؾ هدددذا يعدددد والادقؿعدددة مدددـ اهلقئدددة، 

 .مـفام بلي افعؿؾ ادعـقة ؾؾؾجفة ،هد73/1/7213

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

هلل هلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارنني   :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع
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 هـ5/1/1428: التاريخ                (744)القرار               
 

 متهني ايشسنة يعُالئٗا َٔ تطديد زضوّ ذهِ : املوضوع

 أو ؾواتري ذلسَة شسعًا عرب قٓوات تطديد ايؿواتري يديٗا
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ذم اجتامظفا افثداين واخلؿسدغ بعدد  ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر

م، بعدد 12/7/1001 -هدد 6/7/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يدقم ا ربعدا  

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظة ادكدؾقة فاؾدرام ظ 

حمرمة ذظًا ظدز ؿـدقا  فؾـظر ذم حؽؿ متؽغ افؼـة فعؿالئفا مـ تسديد مستحؼا  ؾقاتر 

ورشدقم االصدساك ذم ، تسديد افػقاتر فدهيا وذفدؽ مثدؾ رشدقم افبطاؿدا  االئتامكقدة ادحرمدة

 .ؿـقا  ؾضائقة حمرمة

: هدد  ومقودقظف11/77/7271وافتداريخ ( 113)وبعد االضالع ظذ افؼرار ذي افدرؿؿ 

( 300)افؼرار ذي افرؿؿ  وظذ "ظدم جقاز يقيؾ افؼـة مبافغ فعؿالئفا حلسابااؿ افربقية"

ظدددم جددقاز ؿقددام افؼددـة بتحقيددؾ أو إيددداع أو ": هددد ومقوددقظف76/7/7276وافتدداريخ 

 ."خدما  أخرى إػ افعؿال  حلسابا  ربقية

وبعددددد االضددددالع ظددددذ خطددددا  اددددددير افعددددام فؾؿجؿقظددددة افؼددددظقة ذي افددددرؿؿ 

ر افعام ادقجف فؾؿدي م11/6/1006 -هد10/2/7211وافتاريخ ( ش.م.ع.م/36/211)

مدع بركدامج  "اتػاؿقدة مسدتقى اخلدمدة"فؾؿجؿقظة ادكؾقة فاؾرام بشلن مخقل افؼدـة ذم 

 .شدام فدى ممشسة افـؼد



 1152 

ادؿؾؽة أن ا كظؿة افسارية ذم ": ما كصف( 7-37)وؿد جا  ذم االتػاؿقة ادذـقرة ذم ماماا 

 "ام افؼديعة اإلشدالمقةهل افتل يؽدؿ هدذه االتػاؿقدةظ بدام ال عدافػ أحؽدافعربقة افسعقمية 

أن ـددؾ ضددرف يضددؿـ فمخددر أكددف مؾتددزم : مددـ االتػاؿقددة كػسددفا( 1-7-77)وجددا  ذم ادددامة 

 .بام ال عافػ افؼيعة اإلشالمقةظ سارية اف وشقستؿر مؾتزمًا بجؿقع ا كظؿة

 :وبعد افدراشة وافـظر، ؿرر  اهلقئة ما يليت

أو ؾقاتر مـتجا  أو خدما  حمرمدة  ال زقز فؾؼـة أن متّؽـ ظؿال ها مـ تسديد رشقم

ذظًا، مثؾ رشقم افبطاؿا  االئتامكقدة ادحرمدة ورشدقم االصدساك ذم ؿـدقا  ؾضدائقة حمرمدةظ 

 .فؽقن ذفؽ تعاوكًا ظذ اإل ؿ وافعدوان

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل    عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب    : املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع 
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 هـ19/1/1428: التاريخ                          (745)القرار               
 

 ، «ضداد ايسضوّ احلهوَية» منوذد إجاشة: املوضوع

  «حتضيٌ زضوّ احلهوَة اإليهرتوْية»وإيػاء منوذد 

 (613) بايكساز اجملاش
 

ة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع واخلؿسغ بعدد 

بعدد  ،م1/1/2007 -هدد 76/7/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعدة، يدقم ا ربعدا  

 فاؾدرامظ ادكدؾقةضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظدة ا

شدددام افرشدقم احلؽقمقددة، وإفغدا  كؿددقذج يصدقؾ رشددقم احلؽقمددة  كؿدقذج إجددازة ذم فؾـظدر

 .هد11/1/7216وافتاريخ  (173)ذي افرؿؿ  بافؼرار ادجاز اإلفؽسوكقة

 "شددام افرشدقم احلؽقمقدة" كؿدقذجإجدازة  اهلقئدة ؿدرر  وادـاؿشة وافـظر افدراشة وبعد

 بدافؼرار ادجدازفؾـؿدقذج  مؾغقداً  ؼراراف هذا ويعد اهلقئة، مـ ادقؿعة افؼرار اذا ادرؾؼة بافصقغة

 .هد11/1/7216وافتاريخ  (173)ذي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 .هلل اهللبارننيهلل عبهللاب  ي  ب هلل ي،هلل  ي ،عهللعبهللاب  ي عقعاهلل ي، :املوقعوٕ
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 هـ19/1/1428: التاريخ             (746)القرار               
 

 إجاشة عكد خدَات عاَة: املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع واخلؿسغ بعدد  ؾنن

م، بعدد 1/1/1001 -هدد 76/7/7211ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يدقم ا ربعدا  

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ 

 .خدما  ظامة فؾـظر ذم ظؼد

وهق ظؼد ترؽدي افؼدـة ذم إبرامدف مدع جفدة متؾدؽ اإلمؽاكدا  افبؼدية وافػـقدة افالزمدة 

إلكجدداز ادعددامال  وخدددما  افتعؼقددي ومراجعددة اإلمارا  احلؽقمقددة ادتعؾؼددة باشددتخراج 

اشتامرا  افسقارا  وفقحااا ودمديدها وكؼؾ مؾؽقتفدا وـدؾ مدا يتعؾدؼ بخددما  افسدقارا  

 .رة ادرورادرتبطة بنما

ظؼدد " إجدازة اهلقئدة ؿدرر  افتعدديال مجؾة مدـ  وإجرا  وادـاؿشة، وافـظر افدراشة وبعد

 .اهلقئة مـ ادقؿعة افؼرار اذا ادرؾؼة بافصقغة "خدما  ظامة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 . ب هلل ي،هلل  ي ،عهللعبهللاب  ي عقعاهلل ي،هلل اهللبارننيهلل عبهللاب  ي  :املوقعوٕ
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 هـ22/1/1428: التاريخ              (747) قرارال              

 

 ، «عكد إجياز َوقع صساف آيي»إجاشة : املوضوع

 (535)وإيػاء ايعكد اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :نحسان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ ب

اخلدامس واخلؿسدغ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 هدددد ادقاؾدددؼ11/7/7211 يدددقم افسدددبت، رابعدددةافددددورة اف ،، افسدددـة ا وػبعدددد ادئدددة

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا بشددلن مدداورم مددـ بعددد اضالظفددا ظددذ  ،م70/1/1001

ادجداز  "ظؼدد إزدار مقؿدع رصاف هيل"افتؼـقة واخلدما  ادشسـةظ فؾـظدر ذم تعدديؾ قظة جمؿ

 .هد73/1/7213وافتاريخ  (636) ذي افرؿؿ بافؼرار

 ظؼدد"إجدازة  ، ؿدرر  اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  افدراشةد وبع

مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا  بافصقغة ادرؾؼدة بدافؼرار ادقؿعدة "إزار مقؿع رصاف هيل

 .هد73/1/7213وافتاريخ ( 636)فؾعؼد ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل        :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع
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 هـ22/1/1428: التاريخ                          (748)قرار ال              
 

 «(ضيازات)اضرتداد عني َؤجسة »إجاشة عكد : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

كدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا اخلدامس واخلؿسدغ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل اد

م، 70/1/1001 -هدد 11/7/7211بعد ادئة، افسـة ا وػ، افدورة افرابعة، يدقم افسدبت 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ ادجؿقظدة ادكدؾقة 

 (.شقارا )فاؾرامظ فؾـظر ذم ظؼد اشسمام ظغ ممجرة 

ؼد تؼدقم افؼدـة بؿؼتضداه بتؽؾقدػ مدـ يـدق  ظـفداظ فؾؼقدام باشدسمام افسدقارا  وهق ظ

ادمجرة مـ افعؿال  ادتلخريـ ظـ افسدام وادخؾغ بؼوط ظؼد اإلزار وؾدؼ مدا تدـص ظؾقدف 

وافتددداريخ ( 172)ادجددداز بدددافؼرار ذي افدددرؿؿ  "ظؼدددد إجدددارة شدددقارة"مدددـ ( 71/3)اددددامة 

 .هد17/3/7211

ظؼدد " إجدازة اهلقئدة ؿدرر  افالزمدة افتعدديال  وإجدرا  وادـاؿشة، روافـظ افدراشة وبعد

 .اهلقئة مـ ادقؿعة افؼرار اذا ادرؾؼة بافصقغة "(شقارا )اشسمام ظغ ممجرة 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

،عــهلل هلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي     :املوقعوووٕ

 . إ راهعم اجلر وع
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 هـ3/2/1428: التاريخ                (749)القرار               

 

 «عكد بيع عكاز»إجاشة منوذجي : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

فؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدامس واخلؿسدغ ؾنن اهلقئة ا

 -هددد 3/1/7211و1بعددد ادئددة، افسددـة ا وػ، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 17/1/1001و10

 :ظ ظذ افـحق اآليت"ظؼد بقع ظؼار"ذم إجازة كؿقذجل  ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر

ويسدتخدم ذم حدال مؾدع ادشدسي مجقدع افدثؿـ اإلمجدايل فؾعؼدار افدذي  ،ظؼد بقع ظؼار -7

 .اصساه مـ افؼـة ذم جمؾس افعؼد

ويستخدم ذم حال مؾدع ادشدسي مؾعدة مؼدمدة مدـ  ؿدـ افعؼدار افدذي  ،ظؼد بقع ظؼار -1

 .قع افعؼد، وتلجقؾ مؾع باؿل افثؿـ ظـد إؾراغ افعؼاراصساه مـ افؼـة ظـد تقؿ

وبعددد افدراشددة وافـظددر وادـاؿشددة، وإجددرا  مجؾددة مددـ افتعددديال ظ ؿددرر  اهلقئددة إجددازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ظؼد بقع ظؼار"كؿقذجل 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

اب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل     عبــهلل :املوقعوووٕ

 .إ راهعم اجلر وع
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 هـ22/2/1428التاريخ                (750)القرار               
 

  «عكد بيع أضِٗ باألجٌ»تعديٌ : املوضوع

 (724)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

بل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال ك

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع واخلؿسغ بعد 

 -هددد 13/1/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  

ظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ بعد اضال ،م73/3/1001و71

( 112)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "ظؼد بقع أشفؿ با جؾ"تعديؾ ؾـظر ذم جمؿقظة االشتثامرظ ف

مظ وذفددؽ دددا اشددتجد فدددى ا فددة ادعـقددة ذم 73/1/1001 -هددد 76/1/7211وافتدداريخ 

 .افؼـة مـ أمقر تتعؾؼ بادقوقع

 :ـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة واف

بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، وال  "أشفؿ با جؾظؼد بقع "إجازة : أوالً 

 .، ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام(112)يعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد ادجاز بافؼرار 

هد  بدلن 76/1/7211وافتاريخ ( 112)فؼرار ذي افرؿؿ تمـد اهلقئة ظذ ما ورم ذم ا:  اكقاً 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة

 .أن تؽقن ا شفؿ ممؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ( 7
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أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 1

 .با شفؿ

يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئال أال ( 3

 .يؽقن ذفؽ مـ بقع افعقـة

أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع إػ أجؾ مقجقما  ال زقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهي وافػضة ( 2

 .وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽقن يت افتلشقسظ  ن مقجقمااا ما زافت كؼقماً 

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة أال ( 6

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ2/3/1428: اريخالت                (751)القرار               
 

 إضاؾة َادة بشإٔ تبادٍ املعًوَات االئتُاْية يف : املوضوع

 ، (734)اجملاش بايكساز  «عكد إجازة ضيازة»

 (726)اجملاش بايكساز  «عكد إجازة عكاز»و
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :ـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم افدي

، افسـة افستغ بعد ادئةؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

، م17/3/1001و10-هد1/3/7211و7يقمل افثال ا  وا ربعا  ، رابعةافدورة اف افثاكقة،

ادكدؾقة جؿقظدة مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ ادبعد اضالظفدا ظدذ 

: وكصدفا ،(س)اؾرامظ فؾـظر ذم إواؾة مدامة بشدلن تبدامل ادعؾقمدا  االئتامكقدة مدع افؼدـة ف

واؾؼ افطرف افثاين ظذ تزويد افطرف ا ول بلي معؾقما  أو بقاكا  يطؾبفدا مـدف فتلشدقس "

حسابف فدى افطرف ا ول أو دراجعتف أو إلمارتف، وأؿر افطرف افثاين بتػقيض افطرف ا ول 

ما يؾزمدف أو عتداج إفقدف مدـ معؾقمدا   دص افطدرف افثداين أو  دص حسدابف  فؾحصقل ظذ

وأؿدر  ،(س)ادذـقر أو أي حسا  هخر يؽقن فؾطرف افثاين فدى افطرف ا ول مدـ افؼدـة 

افطرف افثاين بلن فؾطرف ا ول أن يػصح ظـ ادعؾقمدا  اخلاهدة بدافطرف افثداين وبحسدابف 

أو  ي ( س)فثداين فددى افطدرف ا ول فؾؼدـة ادذـقر أو أي حسا  هخر يؽدقن فؾطدرف ا

اهدد، وذفدؽ ذم ظؼدد إجدارة شدقارة "جفة أخرى تقاؾؼ ظؾقفا ممشسة افـؼد افعدريب افسدعقمي

م، وظؼددد 11/77/1001-هددد7/77/7211وافتدداريخ ( 132)ادجدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ 

 .م17/1/1001-هد11/1/7211وافتاريخ ( 111)إجارة ظؼار ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 
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وؿد جا   إواؾة ادامة ادذـقرة بـا  ظذ تعؾقام  ممشسدة افـؼدد افعدريب افسدعقمي ادذا 

وافتداريخ ( 103)افشلن، وُأخذ كصفا مـ ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط ادجداز بدافؼرار ذي افدرؿؿ 

 .م71/7/1001-هد71/71/7211

-هددددد3/71/7212وافتدددداريخ ( 106)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار ذي افددددرؿؿ 

إودداؾة ؾؼددرة بشددلن تبددامل ادعؾقمددا  االئتامكقددة مددع افؼددـة  ":م وظـقاكددف16/7/1002

 ."افسعقمية فؾؿعؾقما  االئتامكقة ذم كامذج وظؼقم ادتاجرة واحلسا  ا اري

أكف ال ماكع مـ إوداؾة اددامة اددذـقرة شدابؼًا  ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة،  افدراشةد وبع

 .إجارة ظؼار ادجازيـ بافؼراريـ افسابؼ ذـرااإػ ظؼد إجارة شقارة وإػ ظؼد 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ2/3/1428: التاريخ                            (752)القرار               
 

 طًب ايعُيٌ إعادة »إجاشة منوذد : املوضوع

 «َعًكات اإليداع ايٓكدي بايضساف اآليي
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مدـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

، افسـة افستغ بعد ادئةفالشتثامر ذم اجتامظفا ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة 

م، 17/3/1001و10-هد1/3/7211و7يقمل افثال ا  وا ربعا  ، رابعةافدورة اف افثاكقة،

ادكدؾقة جؿقظدة مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ ادعد اضالظفدا ظدذ ب

 .إليداع افـؼدي بافكاف اآليلفاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة كؿقذج ضؾي افعؿقؾ إظامة معؾؼا  ا

ضؾي افعؿقؾ إظدامة معؾؼدا  "إجازة كؿقذج  ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة  افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "اإليداع افـؼدي بافكاف اآليل

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل    عبــهللاب  ــي  :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ23/3/1428التاريخ                (753)القرار               
 

 إجاشة اتؿاقية : املوضوع

 «قبوٍ األواَس املطتُسة َٔ اجلٗات اخلريية»
 

بل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال ك

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثافدث وافسدتغ بعدد 

ادئددددددة، افسددددددـة افثاكقددددددة، افدددددددورة افرابعددددددة، أيددددددام اال ـددددددغ وافثال ددددددا  وا ربعددددددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مدذـرة افعدرض 77/2/2007و70و6 -هد 13/3/7211و11و17

ؿبدقل "ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة اتػاؿقدة 

ظ وهل اتػاؿقة تـظؿ افعالؿة ؾدقام بدغ افؼدـة وا فدا  "ا وامر ادستؿرة مـ ا فا  اخلرية

 .ادستؿرة ظـ ضريؼ أجفزة كؼاط افبقعاخلرية افتل ترؽي ذم االشتػامة مـ خدمة ا وامر 

 "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجازة اتػاؿقة 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ؿبقل ا وامر ادستؿرة مـ ا فا  اخلرية 

 .وهذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ23/3/1428:  التاريخ             (754)القرار               
 

 ايعُالء  تقبوٍ وتٓؿير تعًيُا»إجاشة اتؿاقية : املوضوع

 «مبوجب َهاملات ٖاتؿية َطحًة بايتداوٍ يف األضِٗ احملًية املبًػة
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افرابدع وافسدتغ بعدد 

م، بعدد 77/2/2007 -هدد 13/3/7211افرابعة، يقم ا ربعا  ادئة، افسـة افثاكقة، افدورة 

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مدـ جمؿقظدة االشدتثامرظ فؾـظدر ذم 

ؿبقل وتـػقذ تعؾدقام  افعؿدال  بافتدداول ذم ا شدفؿ ادحؾقدة ادبؾغدة بؿقجدي "إجازة اتػاؿقة 

 ."مؽادا  هاتػقة مسجؾة

وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئدة إجدازة اتػاؿقدة وبعد افدراشة 

ؿبقل وتـػقذ تعؾقام  افعؿال  بافتداول ذم ا شفؿ ادحؾقة ادبؾغدة بؿقجدي مؽاددا  هاتػقدة "

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مسجؾة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل ( )عبـهللاب  ـي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارننيهلل ي،ـهلل  ـي ،عـهللهلل عبـهللاب  ـي  ـب             :املوقعوٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

                                                 
مدتحػظ ظدذ افؼدرار إال ذم حدال وجدقم رؿدؿ »: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كدص يػظدف( 7)

 .«فؼضا هي وـان ادرجع ذم متققز ا هقا  ظـد االختالف إػ ا
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 هـ1/4/1428: التاريخ                           (755)القرار               
 

 تٓؿير ايعًُيات املضسؾية »إجاشة اتؿاقية : املوضوع

ٍ ايكضري ٌ اجلوا  «(SMS)ة عرب زضائ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا اخلامس وافسدتغ بعدد 

 -هددد 7/2/7211و 16/3 ددا  وا ربعددا  ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 71/2/2007و71

تـػقدذ افعؿؾقدا  ادكدؾقة ظدز رشدائؾ  "ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة اتػاؿقدة 

 ."(SMS)ا قال افؼصرة 

مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئدة إجدازة اتػاؿقدة وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  

 بدافؼرار ادرؾؼدة بافصدقغة"(SMS)تـػقذ افعؿؾقدا  ادكدؾقة ظدز رشدائؾ ا دقال افؼصدرة "

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

يوســف الغفــعصهلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل      :املوقعوووٕ

 .صاحل اللحعهللان
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 هـ15/4/1428: التاريخ                          (757)القرار               
 

 اتؿاقية حتضيٌ »إجاشة : املوضوع

 «وتطًِ وإيداع املبايؼ املايية املتعًكة خبدَات اجلواٍ

  788ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

مدـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسدابع وافسدتغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا 

-هددد76/2/7211و72يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  ، رابعددةافدددورة اف افثاكقددة،، افسددـة ادئددة

مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ الظفدا ظدذ م، بعد اض1/6/1001و7

اتػاؿقدة يصدقؾ وتسدؾؿ وإيدداع ادبدافغ ادافقدة "ادكدؾقة فاؾدرامظ فؾـظدر ذم إجدازة جؿقظة اد

ومكدف افراجحدل يؼدقم بؿقجبفدا ( أ)، وهل اتػاؿقدة بدغ ذـدة "ادتعؾؼة بخدما  ا قال

دما  ا ددقال وتسددؾؿفا ظددـ ضريددؼ تددلمغ مكددف افراجحددل بتحصددقؾ ادبددافغ ادتعؾؼددة بخدد

وإيدداع تؾدؽ ادبدافغ ذم ( أ)مقطػغ وترـقدي أجفدزة ؿبدقل افـؼدد ذم مؽاتدي مبقعدا  ذـدة 

 .حسابا  افؼـة فدى ادكف

اتػاؿقة يصقؾ وتسؾؿ وإيدداع ادبدافغ "إجازة  ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة  افدراشةد وبع

 .فصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئةبا "ادافقة ادتعؾؼة بخدما  ا قال

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل يوســف الغفــعصهلل         :املوقعوووٕ ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عب

 .صاحل اللحعهللان
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 هـ15/4/1428: التاريخ                                (758)القرار               

 

  «عكد إجازة ضيازة»تعديٌ : املوضوع

 (734)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ع وافسدتغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افسداب

 -هددد 76/2/7211و72ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ 1/6/2007و7

ادجداز بدافؼرار ذي افدرؿؿ  "ظؼدد إجدارة شدقارة"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم تعديؾ 

(132). 

ظؼدد  "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئدة إجدازة 

ظؼد إجارة  "بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فد "إجارة شقارة 

 .هد7/77/7211وافتاريخ ( 132)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "شقارة 

 .كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ 

 

ــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل يوســف الغفــعصهلل         :املوقعوووٕ ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عب

 .صاحل اللحعهللان
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 هـ29/4/1428: التاريخ              (759)القرار               
 

 «إقساز َعايٓة عكاز»إجاشة منوذد : املوضوع
 

م ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثدامـ وافسدتغ بعدد 

 -هددد 16/2/7211و28ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 71/6/2007و76

 ."إؿرار معايـة ظؼار"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة كؿقذج 

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجدازة كؿدقذج 

 .افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئةبافصقغة ادرؾؼة ب "إؿرار معايـة ظؼار  "

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ29/4/1428: التاريخ             (760)القرار               
 

 ذهِ ايوعد بإضكاط جصء َٔ ايكطط  :املوضوع

 َٔ مثٔ ايبيع مبكداز اخنؿاض املؤشس
 

احلؿددد هلل وحددده، وافصددالة وافسددالم ظددذ كبقـددا حمؿددد، وظددذ هفددف وهددحبف، ومددـ تددبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثدامـ وافسدتغ بعدد 

-هددد16/2/7211و11دئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  ا

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا، بشلن ما ورم مدـ 71/6/1001و76

ادجؿقظة ادكؾقة فؾؼـا ظ فؾـظر ذم حؽؿ افقظد بنشؼاط جز  مـ افؼسط مدـ  ؿدـ افبقدع 

مذ، بلن تعد افؼدـة افعؿقدؾ وظددًا ؽدر مؾدزم بلكدف إذا اكخػدض بـا  ظذ مؼدار اكخػاض اد

ظـ مؼداره وؿت افتعاؿد ؾنن افؼدـة تسدؼط ظدـ افعؿقدؾ مدـ  -ظـد حؾقل ؿسط ما-ادمذ 

 .افؼسط بؿؼدار اكخػاض ادمذ، أما إذا زام ادمذ ؾال ترجع افؼـة ظذ افعؿقؾ بق 

ثافددث وافتسددعغ، وافرابددع وافتسددعغ، اف: وبعددد االضددالع ظددذ حمددات اجتامظددا  اهلقئددة

وافسامس وافتسعغ، وما جرى ؾقفا مـ مـاؿشا  بشلن حؽؿ ربط ا جرة بؿدمذ مـضدبط، 

 .وافػرق بغ اإلجارة وافبقع ذم ذفؽ

: هدد، ومقودقظف1/71/7216وافتداريخ ( 160)وبعد االضالع ظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ 

 .حؽؿ اإلجارة بلجرة متغرة
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ر وادـاؿشة ؿرر  اهلقئة أكف ال ماكع مـ أن تتعاؿد افؼدـة مدع ظؿقؾفدا وبعد افدراشة وافـظ

ظذ  ؿـ يـظر ذم تؼديره إػ ممذ  مـضبط وؿت افتعاؿد، مع وظد افؼـة فؾعؿقؾ وظددًا ؽدر 

ظدـ مؼدداره وؿدت افتعاؿدد ؾدنن  -ظـدد حؾدقل أي ؿسدط-مؾزم بلكف إذا اكخػض ذفؽ اددمذ 

 .سط بؿؼدار اكخػاض ادمذافؼـة تسؼط ظـ افعؿقؾ مـ ذفؽ افؼ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 ـه29/4/1428: التاريخ                          (761)القرار               
 

  «عكد بيع أضِٗ بايتكطيط»إجاشة : املوضوع

 (703)وإيػاء ايعكد اجملاش بايكساز 

  837ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

دكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثدامـ وافسدتغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ا

 -هددد 16/2/7211و28ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 71/6/2007و76

ادجداز بدافؼرار ذي  "شدفؿ بافتؼسدقطظؼد بقدع أ"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم تعديؾ 

 .هد71/71/7211وافتاريخ ( 103)افرؿؿ 

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئدة، ويعدد  "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط  "إجازة  :أولاً

 .هد71/71/7211وافتاريخ ( 103)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا بافعؼد ادذـقر بام يليت :ثاىواًا

أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 7

 .با شفؿ

 .تفا ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾأن تؽقن ا شفؿ ممؾقـة فؾؼـة ومسَجؾة ذم حمػظ( 1
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أن يتؿ افتعاؿد بـا  ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼا  افؼـة فاشفؿ حمدؾ افعؼددظ  ن افبقدع ( 3

 .هـا بقع مرابحة، وادرابحة مـ بققع ا ماكة

أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئال ( 2

 .يؽقن ذفؽ مـ با  بقع افعقـة

أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع اآلجؾ مقجقما  ال زقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهي وافػضدة ( 6

 .وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽقن يت افتلشقسظ  ن مقجقمااا ما زافت كؼقماً 

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 1

 .مجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ6/5/1428: التاريخ                            (762)القرار               
 

 «.....عكد إجياز عكاز»إجاشة : املوضوع
 

م ظذ مدـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشدع وافسدتغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا 

-هدددد1/6/7211و6يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  ، رابعدددةافددددورة اف افثاكقدددة،، افسدددـة ادئدددة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ عد اضالظفا ظذ م، ب13/6/1001و11

ظ تسددتخدمف ".....ظؼددد إزددار ظؼددار"افتؼـقددة واخلدددما  ادشددسـةظ فؾـظددر ذم إجددازة جمؿقظددة 

 .افؼـة الشتئجار ظؼار فؾػروع وهاال  ا شفؿ وادستقمظا  وؽرها

بافصقغة ادرؾؼدة  "....ار ظؼارظؼد إز"إجازة  ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة  افدراشةد وبع

 .بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

هلل ي،ـهلل  ـي ،عـهلل هلل    ( )عبهللاب  ي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارننيهلل عبـهللاب  ـي  ـب        :املوقعوٕ

 .هلل صاحل اللحعهللان( )يوسف الغفعص

                                                 
(  10) مـ اددامة ( هد ) تحػظ ظذ افػؼرة ع افم»: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف (7)

 .«مـ افعؼد دخافػتفا فؾزوم افعؼد ومعؾقمقة افثؿـ

 ن ( 10)مدـ اددامة ( هدد ) افتقؿدػ ذم افػؼدرة مدع »: يػظ افشقخ يقشػ افغػقص ظذ افؼرار، و كدص يػظدف (1)

 .«عؾقؼ افػسخ بخارج ظـ اشتؼرار افعغ أو افعؼد ؿد يـاذم فزومف مـ حقث ا هؾ ذم ظؼد اإلجارةت
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 هـ6/5/1428: التاريخ                            (763)القرار               
 

 ، «عكد بيع أضِٗ بايتكطيط يعُالء ْكاط ايبيع»إجاشة : املوضوع

 (727)وإيػاء ايعكد اجملاش بايكساز 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

قئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افتاشدع وافسدتغ بعدد ؾنن اهل

 -هدددد 1/6/7211و6ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 13/6/2007و11

 "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع"فؾـظر ذم تعديؾ ادجؿقظة ادكؾقة فؾؼـا ظ 

 .هد11/1/7211وافتاريخ ( 111)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة  "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿال  كؼاط افبقع"إجازة  :أولاً

وافتدداريخ ( 111)، ويعددد هددذا افؼددرار مؾغقددًا فؾعؼددد ادجدداز بددافؼرار ذي افددرؿؿ مددـ اهلقئددة

 .هد11/1/7211

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا بافعؼد ادذـقر بام يليت :ثاىواًا

أن تؽقن ا شفؿ مما تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصامرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 7

 .با شفؿ
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 .ممؾقـة فؾؼـة ومسَجؾة ذم حمػظتفا ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾأن تؽقن ا شفؿ ( 1

أن يتؿ افتعاؿد بـا  ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼا  افؼـة فاشفؿ حمدؾ افعؼددظ  ن افبقدع ( 3

 .هـا بقع مرابحة، وادرابحة مـ بققع ا ماكة

ال أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع ا شفؿ ظذ افؼـةظ فئ( 2

 .يؽقن ذفؽ مـ با  بقع افعقـة

أال متثؾ ا شفؿ حمؾ افبقع اآلجؾ مقجقما  ال زقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهي وافػضدة ( 6

 .وافعؿال  وـافؼـا  افتل تؽقن يت افتلشقسظ  ن مقجقمااا ما زافت كؼقماً 

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 1

 .ذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظ

 

هلل عبـهللاب  ـي  ـب هلل ي،ـهلل  ـي ،عـهلل هلل       ( )عبهللاب  ي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارنني    :املوقعوٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

 

                                                 
  .«مـ شامشا( 2)متقؿػ ذم افػؼرة »: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)
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 هـ6/5/1428: التاريخ                (764)القرار               
 

 ، «عكد بيع ضيازة بايتكطيط»إجاشة : املوضوع

 (702)اء ايعكد اجملاش بايكساز وإيػ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افتاشدع وافسدتغ بعدد 

 -هدددد 6/5/7211و5افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا   ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 23/6/2007و22

ادجداز بدافؼرار ذي  "ظؼد بقع شدقارة بافتؼسدقط"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم تعديؾ 

 .هد71/71/7211وافتاريخ ( 101)افرؿؿ 

 :ة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراش

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئدة، ويعدد  "ظؼد بقع شقارة بافتؼسقط  "إجازة :ًأولاً

 .هد71/71/7211وافتاريخ ( 101)هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 :تزم ذم تعامؾفا ادذـقر بام يليتظذ افؼـة أن تؾ:  اكقاً 

 .أن تؽقن افسقارة ممؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ -7

بددرؿؿ هقؽؾفددا وبتسددؾؿ افؼددـة  هددؾ بطاؿتفددا  -أن يددتؿ تعقددغ افسددقارة حمددؾ افعؼددد  -1

 .ؿبؾ بقعفا ظذ افعؿقؾ -ا ؿرـقة 
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ـةظ فدئال يؽدقن أال يؽقن ادشسي با جؾ مـ افؼـة هق افذي باع افسقارة ظذ افؼد -3

 .ذفؽ مـ با  بقع افعقـة

 .افتؿقيؾ بافػائدة افربقية ظذتؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة  أال -2

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ13/5/1428: التاريخ                         (765)القرار               
 

  «عكد إجازة عكاز»تعديٌ : املوضوع

 (726)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 

  852عكد إجاز عكاز ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحدل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدبعغ بعدد ادئدة، 

 -هدددد 73/6/7211و71افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

فا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكت30/6/2007و16

ادجداز بدافؼرار ذي افدرؿؿ  "ظؼدد إجدارة ظؼدار"ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظدر ذم تعدديؾ 

 .هد، بنواؾة مامة تتعؾؼ بافتلمغ11/1/7211وافتاريخ ( 111)

بافصدقغة ادرؾؼدة  "ظؼد إجارة ظؼار  "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، ؿرر  اهلقئة إجازة 

ادجداز بدافؼرار ذي  "ظؼد إجدارة ظؼدار  "مـ اهلقئة، وال يعد هذا افؼرار مؾغقًا فد بافؼرار ادقؿعة

 .هد، ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام11/1/7211وافتاريخ ( 111)افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

ي ،عـهلل هلل  هلل ي،ـهلل  ـ  ( )عبهللاب  ي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارننيهلل عبـهللاب  ـي  ـب        :املوقعوٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

                                                 
 .«ؾؼة بافتلمغتحػظ ظذ ادامة ادتعع افم»: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)
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 هـ27/5/1428: التاريخ                (769)القرار               
 

 اتؿاقية خدَة حتويٌ أَواٍ بٓعاّ ايترويٌ »إجاشة : املوضوع

 اخلاصة بايبٓوى «(ناش نًيو)ايطسيع يألَواٍ 
 

ؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حم

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا احلامي وافسبعغ بعدد 

 -هددد 11/6/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

ذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ م73/1/2007و71

اتػاؿقدة خدمدة يقيدؾ أمدقال بـظدام افتحقيدؾ "ادجؿقظة ادكدؾقة فاؾدرامظ فؾـظدر ذم إجدازة 

 .اخلاهة بافبـقك "(ـاش ـؾقؽ)افنيع فامقال 

وبعد افدراشة وافـظدر وادـاؿشدة وإجدرا  مجؾدة مدـ افتعدديال  ظدذ افـسدخة افعربقدة مدـ 

 .ؿرر  اهلقئة إجازة االتػاؿقة ادذـقرة بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار االتػاؿقة،

وظذ افؼـة أن تددؿؼ ذم افـسدخة االكجؾقزيدة فالتػاؿقدة فتؽدقن مطابؼدة فؾـسدخة افعربقدة 

 .ادرؾؼة، وتتحؿؾ ا فة ادختصة ادسموفقة ظـ ذفؽ

 ، كي افؼظل ؾقفاؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم هذه االتػاؿقة عتص با ااهلقئة أن وتمـد 

مون جاكي افصدقاؽة أو ا قاكدي ا خدرى، وتتحؿدؾ ا فدة ادختصدة ذم افؼدـة مراظداة مدا 

 .تتحؼؼ بف مصؾحتفا

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل ي،ــهلل  ــي ،عــهلل هلل      :املوقعوووٕ

 .اللحعهللان يوسف الغفعصهلل صاحل
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 هـ30/7/1428: التاريخ                          (772)القرار             
 

 إجاشة منوذد طًب قؿٌ ذطاب جاٍز، : املوضوع

 ومنوذد اضتهُاٍ إجساءات ضرب ايواؾد ايؿسد 

 زصيد ذطاب٘ بعد اْتٗاء ضسيإ َؿعوٍ اهلوية
 

بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا اخلامس وافسبعغ بعد 

 -هددد 30/1/7211و16ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل ا حددد واال ـددغ 

 مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ73/1/1001و71

، وكؿددقذج  ادجؿقظددة ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم إجددازة كؿددقذج ضؾددي ؿػددؾ حسددا  جددار 

 .اشتؽامل إجرا ا  شحي افقاؾد افػرم رهقد حسابف بعد اكتفا  هيان مػعقل اهلقية

  اهلقئددة إجددازة وبعددد افدراشددة وافـظددر وادـاؿشددة، وإجددرا  مجؾددة مددـ افتعددديال ، ؿددرر

 .افـؿقذجغ ادذـقريـ، بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ6/8/1428التاريخ                              (773)القرار               
 

 ، «منوذد حتديث بياْات عُالء ايضٓاديل»إجاشة : املوضوع

 «منوذد عُوية وضاطة األضِٗ»و

  850منوذد عُوية وضاطة األضِٗ ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافسدبعغ بعدد 

 -هدددد 1/1/7211و6ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد 

دعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ا76/1/1001و71

كؿدقذج "، و"كؿدقذج يدديث بقاكدا  ظؿدال  افصدـاميؼ"جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم إجدازة 

 ."ظؿقفة وشاضة ا شفؿ

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليت

كؿددقذج ظؿقفددة وشدداضة "و "كؿددقذج يددديث بقاكددا  ظؿددال  افصددـاميؼ "إجددازة  :أولاً

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ا شفؿ

ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افتعامؾ بافضدقابط افؼدظقة افصدامرة مدـ اهلقئدة بشدلن  :ثاىوا

 .االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

اب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل      عبــهلل :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ 6/8/1428: التاريخ                            (774)القرار               

 

 إجاشة عكدي اضتضٓاع َٔ ايعُيٌ يًشسنة، : املوضوع

 ، (52) وإيػاء ايعكد اجملاش بايكساز

 (172)وتعديًِ٘ بايكساز ( 162)اجملاش بايكساز وايعكد 

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافسدبعغ بعدد 

 -هدددد 1/1/7211و6افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد ادئدددة، افسدددـة 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 76/1/1001و71

 :ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة ظؼدي اشتصـاع، واا ظذ افـحق اآليت

 .مـزل ظؾقفاظؼد ذا  افعؿقؾ أروًا مـ افؼـة واشتصـاع  -7

 .ظؼد اشتصـاع مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض ممؾقـة فف -1

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجدرا  مجؾدة مدـ افتعدديال ، ؿدرر  اهلقئدة إجدازة 

افعؼديـ ادذـقريـ، بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقدًا 

ظؼدد "هدد، و7/3/7277وافتداريخ ( 61)افدرؿؿ ادجداز بدافؼرار ذي  "ظؼد اشتصـاع"فد

( 711)ادجاز بافؼرار ذي افدرؿؿ  "اشتصـاع فبـا  مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض متؾؽفا افؼـة
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وافتددددداريخ ( 711)بدددددافؼرار ذي افدددددرؿؿ يؾدددددف هدددددد وتعد11/7/7272وافتددددداريخ 

 .هد12/1/7272

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل ( )بـهللاب  ـي عقعـاهلل ي،ـهلل اهللبـارننيهلل ي،ـهلل  ـي ،عـهللهلل عبـهللاب  ـي  ـب            ع :املوقعوٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

 

                                                 
مدـ افعؼدديـ ( 11)يل وجفدة كظدر ظدذ اددامة »: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظدف( 7)

 .«وهل مذـقرة ذم حمب شابؼ
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 هـ6/8/1428: التاريخ                (775)القرار               
 

 

 إجاشة عكدي اضتضٓاع َع َكاوٍ، : املوضوع

 «إشساف ٖٓدضي»وعكد 
 

 

مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾدددنن اهلقئدددة افؼدددظقة فؼدددـة افراجحدددل ادكدددؾقة فالشدددتثامر ذم اجتامظفدددا افثدددامـ 

وافسددددبعغ بعددددد ادئددددة، افسددددـة افثاكقددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افسددددبت وا حددددد 

ظفددددا ظددددذ مددددذـرة افعددددرض م، بعددددد اضال76/1/1001و71 -هددددد 1/1/7211و6

ادعدددة مددـ أماكتفددا بشددلن مددا ورم مددـ ادجؿقظددة ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم إجددازة  ال ددة 

 :ظؼقم، ظذ افـحق اآليت

 .ظؼد اشتصـاع مع مؼاول إلكشا  ظؼار شؽـل -7

 .ظؼد اشتصـاع مع مؼاول الشتؽامل بـا  ظؼار شؽـل -1

 .ظؼد إذاف هـدد -3

وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجدازة افعؼدقم وبعد افدراشة وافـظر 

 .افثال ة ادذـقرة بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة
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 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

هلل ( )هلل ي،هلل  ي ،عهللهلل عبـهللاب  ـي  ـب    ( )عبهللاب  ي عقعاهلل ي،هلل اهللبارنني :املوقعوٕ

 .هلل صاحل اللحعهللان( )يوسف الغفعص

 

                                                 
مـ  افثدا مدـ ...( ويؼر افطرف افثاين) متقؿػ ذم »: يػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص يػظف( 7)

 .«الشتؽامل بـا  ظؼارظؼد اشتصـاع مع مؼاول 

يل وجفة كظدر مقودحة ذم ادحبد ظدذ اددامة »: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص يػظف( 1)

مدـ ظؼدد ( 11) افثا مـ ظؼد اشتصـاع مع ادؼاول الشتؽامل بـا  ظؼدار شدؽـل، وـدذا يػدظ ظدذ اددامة 

 .«اإلذاف اهلـدد ووجفة كظري مقوحة ذم ادحب

ظـددي ذم اددامة  افثدا وجفدة كظدر ذم ظؼدد »: ػظ افشدقخ يقشدػ افغػدقص ظدذ افؼدرار، و كدص يػظدفي( 3)

مدـ ظؼدد اإلذاف اهلـددد بقـدت ( 11)اشتصـاع مع ادؼاول الشتؽامل بـا  ظؼدار شدؽـل، وـدذا مدامة 

 .«شابؼا
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 هـ6/8/1428: التاريخ                ( 776)القرار               

 

 ، خضِ تأَني ْكديإجاشة منوذد إقساز : املوضوع

 ومنوذد نؿاية غسّ وأداء
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :ان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحس

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافسدبعغ بعدد 

 -هدددد 1/1/7211و5ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد 

ـ م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مد76/1/1001و71

، وكؿقذج ـػافدة خصؿ تلمغ كؼديادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة كؿقذج إؿرار 

 .ؽرم وأما 

وبعددد افدراشددة وافـظددر وادـاؿشددة، وإجددرا  مجؾددة مددـ افتعددديال ، ؿددرر  اهلقئددة إجددازة 

 .اهلقئة افـؿقذجغ ادذـقريـ، بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ

 . كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ6/8/1428: التاريخ                            (777)القرار               
 

 «اتؿاقية توضط وذؿغ أضِٗ»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافسدبعغ بعدد 

 -هدددد 1/1/7211و6ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افسدددبت وا حدددد 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ 76/1/1001و71

، وافتدل تدـظؿ افعالؿدة بدغ "اتػاؿقة تقشط وحػظ أشدفؿ"جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم إجازة 

 . فؾتقشط وحػظ ا شفؿ( ك)مكف افراجحل وبغ ذـة 

 :ا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجر

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "اتػاؿقة تقشط وحػظ أشفؿ"إجازة  :أولاً

تمـد اهلقئة ظذ أن هذه االتػاؿقة خاهة بافتقشط ذم ا شفؿ وحػظفا، وما ظدا ذفؽ :ًثاىواًا

يتؿ افتعامؾ ادا إال بعدد إجازادا مدـ اهلقئدة  مـ هقر االشتثامر اخلارجة ظـ هذه االتػاؿقة ؾال

 . افؼظقة

ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افتعامؾ بافضدقابط افؼدظقة افصدامرة مدـ اهلقئدة بشدلن :ًثالثا

 .االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

رننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل    عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــا   :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ28/8/1428: التاريخ              (778)القرار               

 اتؿاقية حتويٌ اضتركاقات املصازعني »إجاشة : املوضوع

 «(ضسيع)عرب ايٓعاّ ايطعودي يًترويالت املايية ايطسيعة 

وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافسبعغ بعدد 

-هدددد11/1/7211و11ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل ا حدددد واال ـدددغ 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ 70/6/1001و6

اتػاؿقددة يقيددؾ اشددتحؼاؿا  ادددزارظغ ظددز افـظددام "ادجؿقظددة ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم 

 ."(هيع)افسعقمي فؾتحقيال  ادافقة افنيعة 

اتػاؿقدة  "ئة إجازة وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلق

 "(هيدع)يقيؾ اشدتحؼاؿا  اددزارظغ ظدز افـظدام افسدعقمي فؾتحدقيال  ادافقدة افنديعة 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

بــهللاب  ــي  ــب هلل  عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل ع     :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ 29/8/1428: التاريخ                          (779)القرار               
 

 «اتؿاقية خدَات َباشس يًوضاطة»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :ان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحس

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامكغ بعد ادئة، افسـة 

 -هددددددد16/1/7211و11افثاكقددددددة، افدددددددورة افرابعددددددة، يددددددقمل اال ـددددددغ وافثال ددددددا  

 بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ ،م77/6/1001و70

، افتل تـظؿ افعالؿة بغ "اتػاؿقة خدما  مباذ فؾقشاضة"جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم إجازة 

 .(و)مكف افراجحل وبغ ذـة 

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

 .افؼرار بافصقغة ادرؾؼة اذا "اتػاؿقة خدما  مباذ فؾقشاضة"إجازة  :أولاً

تمـد اهلقئة ظذ أن هذه االتػاؿقة خاهة بافتقشط ذم ا شفؿ وحػظفا، وما ظدا ذفؽ :ًثاىواًا

مـ هقر االشتثامر اخلارجة ظـ هذه االتػاؿقة ؾال يتؿ افتعامؾ ادا إال بعدد إجازادا مدـ اهلقئدة 

 . افؼظقة

ة مدـ اهلقئدة بشدلن ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افتعامؾ بافضدقابط افؼدظقة افصدامر:ًثالثا

 .االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ29/8/1428: التاريخ              (780) قرارال              
 

 «منوذد حتديث بياْات عُيٌ أضِٗ»إجاشة : املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسـة ، افثامكغ بعد ادئةؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هددددد ادقاؾددددؼ16/1/7211و11يددددقمل اال ـددددغ وافثال ددددا  ، رابعددددةافدددددورة اف ثاكقددددة،اف

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 77/6/1001و70

الشدتخدامف مدع  "كؿدقذج يدديث بقاكدا  ظؿقدؾ أشدفؿ"جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم إجازة 

 .قةظؿال  ا شفؿ ادحؾقة وافدوف

كؿقذج "إجازة  ، ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "يديث بقاكا  ظؿقؾ أشفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل    عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي     :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ29/8/1428: التاريخ              (781)القرار              
 

 «شسوط تكديِ خدَة ايتداوٍ عرب اهلاتـ آييًا»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :فؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعدتبع

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامكغ بعد ادئة، افسـة 

 -هدددددد 16/1/7211و11افثاكقدددددة، افددددددورة افرابعدددددة، يدددددقمل اال ـدددددغ وافثال دددددا  

ا ورم مدـ بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مد ،م77/6/1001و70

وهدل  "ذوط تؼدديؿ خدمدة افتدداول ظدز اهلداتػ هفقداً "جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظدر ذم إجدازة 

 .خدمة تتقح فؾعؿقؾ تداول ا شفؿ باشتخدام افرم اآليل ظز اهلاتػ

ذوط "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "هلاتػ هفقاً تؼديؿ خدمة افتداول ظز ا

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ29/8/1428: التاريخ                          (782)القرار               
 

 اتؿاقية خدَة شرٔ بطاقات اجلواٍ َطبكة »إجاشة : املوضوع

 «ايدؾع عرب قٓوات َضسف ايساجري االيهرتوْية

  787ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مدـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف ومدـ 

 :فديـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم ا

، افسـة افثامكغ بعد ادئةؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

-دهدددددد16/1/7211و11يددددددقمل اال ـددددددغ وافثال ددددددا  ، رابعددددددةافدددددددورة اف افثاكقددددددة،

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورم مدـ بعد اضالظفا ظذ  ،م77/6/1001و70

اتػاؿقدة خدمدة صدحـ بطاؿدا  ا دقال مسدبؼة "ؾقة فاؾرامظ فؾـظدر ذم إجدازة ادكجؿقظة اد

ومكدف ( أ)، وهدل اتػاؿقدة بدغ ذـدة "افدؾع ظز ؿـدقا  مكدف افراجحدل االفؽسوكقدة

افراجحل، يؼدقم مكدف افراجحدل بؿقجبفدا بنظدامة صدحـ بطاؿدا  ا دقال مسدبؼة افددؾع  

 .افؼـقا  االفؽسوكقة ادتقؾرة بادكفمـ خالل ( أ)بجؿقع ؾئااا  ؿقع ظؿال  ذـة 

اتػاؿقدة خدمدة صدحـ بطاؿدا  ا دقال "إجدازة  ؿدرر  اهلقئدةوافـظدر وادـاؿشدة  افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مسبؼة افدؾع ظز ؿـقا  مكف افراجحل االفؽسوكقة

 .عغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمج

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ3/11/1428: التاريخ                          (783)القرار               
 

 ، «منوذد ايتصاّ جٗة ايعٌُ بترويٌ زاتب املوظـ»إجاشة : املوضوع

 «سَاويةوٗد عُيٌ َٔ اجلٓطية ايبتع»ومنوذد 

  821منوذد ايتصاّ جٗة ايعٌُ بترويٌ زاتب املوظـ ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع وافثامكدغ بعدد قة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾ

 هددد ادقاؾددؼ3/77/7211و1يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  ، رابعددةافدددورة اف ثاكقددة،، افسددـة افادئددة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ م، بعد اضالظفا ظذ 73/77/1001و71

فتددزام جفددة افعؿددؾ بتحقيددؾ راتددي كؿددقذج ا"ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾـظددر ذم إجددازة جؿقظددة اد

 ."كؿقذج تعفد ظؿقؾ مـ ا ـسقة افزماوية"، و"ادقطػ

كؿقذج "إجازة  ، ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  افدراشةد وبع

كؿدددقذج تعفدددد ظؿقدددؾ مدددـ ا ـسدددقة "، و"افتدددزام جفدددة افعؿدددؾ بتحقيدددؾ راتدددي ادقطدددػ

 .ؼرار ادقؿعة مـ اهلقئةبافصقغة ادرؾؼة باف"افزماوية

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

 



 1194 

 

 هـ3/11/1428: التاريخ                          (784)قرار               
 

  ووضاطة وإدازة تطويل اتؿاقية»إجاشة : وضوعامل

 «ذلًية أضِٗ ذلاؾغ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

عدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحدل ادكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افرابدع افثامكدغ ب

 -هدددد3/77/7211و1ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل اال ـدددغ وافثال دددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ 73/77/1001و71

، افتل "اتػاؿقة تسقيؼ وإمارة ووشاضة حماؾظ أشفؿ حمؾقة "جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم إجازة 

 .بغ مكف افراجحل وبغ ذـة مقـؾة مـ ظؿقؾ ادكف إلمارة حمػظتفتـظؿ افعالؿة 

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا  "حمؾقدة أشدفؿ حمداؾظ ووشداضة وإمارة تسدقيؼ اتػاؿقة"إجازة  :أولاً

 .افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افتعامؾ بافضدقابط افؼدظقة افصدامرة مدـ اهلقئدة بشدلن :ًثاىواًا

 .االشتثامر وادتاجرة ذم ا شفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .انيوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهلل
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 هـ4/11/1428: التاريخ                          (785)القرار               

 

 «اتؿاقية تطٗيٌ ييوّ واذد»إجاشة : املوضوع
 

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا اخلامس وافثامكغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظق

م، بعد 72/77/1001 -هد 2/77/7211ادئة، افسـة افثاكقة، افدورة افرابعة، يقم ا ربعا  

 ؾـظدر ذماضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ جمؿقظدة اخلزيـدةظ ف

، افتل تقؿع مع افبـقك ادراشؾة، وتسؿح باكؽشاف حسا  "م واحداتػاؿقة تسفقؾ فقق"إجازة 

 .ذـة افراجحل فققم واحد مون احتسا  أي ؾائدة ربقية

وبعد افدراشة وافـظدر وادـاؿشدة وإجدرا  مجؾدة مدـ افتعدديال  ظدذ افـسدخة افعربقدة مدـ 

 :االتػاؿقة، ؿرر  اهلقئة ما يليت

 .افصقغة ادرؾؼة بافؼرارب "اتػاؿقة تسفقؾ فققم واحد"إجازة  :أول

ظذ افؼـة أن تدؿؼ ذم افـسخة االكجؾقزية فالتػاؿقة فتؽقن مطابؼة فؾـسخة افعربقدة :  اكقا

 .ادرؾؼة، وتتحؿؾ ا فة ادختصة ادسموفقة ظـ ذفؽ

تمـد اهلقئة أن ؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم هذه االتػاؿقة عدتص با اكدي افؼدظل  :ثالثا

 .ؾقفا، مون ؽره
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تمـد اهلقئة افؼظقة ظذ أكف ال زقز  ي مدـ افطدرؾغ مطافبدة افطدرف اآلخدر بدلي  :ببعار

 .ؾقائد ربقية ذم أي حال ويت أي اشؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .احل اللحعهللانيوسف الغفعصهلل ص
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 هـ4/11/1428: التاريخ              (786)القرار               
 

 ضوابط بيع ايعكازات املسٖوْة يشسنة »إجاشة : املوضوع

 «ايساجري املضسؾية يالضتثُاز
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :افديـ، أما بعد تبعفؿ بنحسان إػ يقم

اخلامس وافثامكغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هددددد ادقاؾددددؼ2/77/7211يددددقم ا ربعددددا  ، رابعددددةافدددددورة اف ثاكقددددة،، افسددددـة افادئددددة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ إمارة م، بعد اضالظفا ظذ 72/77/1001

وقابط بقع افعؼارا  ادرهقكة فؼـة افراجحل ادكدؾقة "ئقن افؼاكقكقةظ فؾـظر ذم إجازة افش

الئحدة ادزايددة فبقدع افعؼدارا  ادرهقكدة فؼدـة افراجحدل "، وبعد اضالظفا ظدذ "فالشتثامر

 .هد71/2/7212وافتاريخ ( 617)ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ  "ادكؾقة فالشتثامر

إجددازة  ، ؿددرر  اهلقئددةوادـاؿشددة، وإجددرا  مجؾددة مددـ افتعددديال  وافـظددر افدراشددةد وبعدد

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا  "وقابط بقع افعؼارا  ادرهقكة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشدتثامر"

الئحدة ادزايددة فبقدع افعؼدارا  ادرهقكدة "افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، وال يعّد هذا افؼرار مؾغقًا فد

وافتددداريخ ( 617)ادجدددازة بدددافؼرار ذي افدددرؿؿ  "فالشدددتثامر فؼدددـة افراجحدددل ادكدددؾقة

 .ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام هد71/2/7212

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ4/11/1428: التاريخ                          (788)القرار               
 

 املايية  املبايؼ إيداعو تطًِو اتؿاقية حتضيٌ»إجاشة : املوضوع

 (757)وإيػاء االتؿاقية اجملاشة بايكساز  «اجلواٍ خبدَاتاملتعًكة 
 

ومدـ  ،بفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدح

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلامس وافثامكغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هددددد ادقاؾددددؼ2/77/7211يددددقم ا ربعددددا  ، رابعددددةافدددددورة اف ثاكقددددة،، افسددددـة افادئددددة

تفدا بشدلن مدا ورم مدـ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكم، بعد اضالظفا ظذ 72/77/1001

اتػاؿقدة يصدقؾ وتسدؾؿ وإيدداع ادبدافغ ادافقدة "ادكؾقة فاؾدرامظ فؾـظدر ذم تعدديؾ جؿقظة اد

 .هد76/2/7211وافتاريخ ( 161)، ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ "ادتعؾؼة بخدما  ا قال

اتػاؿقة "ة إجاز ، ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة ادذا افؼدرار  "يصقؾ وتسؾؿ وإيداع ادبافغ ادافقدة ادتعؾؼدة بخددما  ا دقال

وافتداريخ ( 161)ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعّد هذا افؼرار مؾغقًا فالتػاؿقة ادجازة بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .هد76/2/7211

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ4/11/1428: التاريخ                     (789)القرار          

 

 «مناذد يعكود االضتضٓاع»إجاشة : املوضوع

  834كساز ذي ايسقِ منوذد إؾادة بإؾساؽ عكاز باضِ ايشسنة ًَػى باي 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلامس وافثامكغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هددددد ادقاؾددددؼ2/77/7211 يددددقم ا ربعددددا  ،رابعددددةافدددددورة اف ثاكقددددة،، افسددددـة افادئددددة

مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورم مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 72/77/1001

 :ظ وهل ـاآليت"كامذج فعؼقم االشتصـاع"ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة جؿقظة اد

كدف وهق كؿقذج يبدي ؾقف افعؿقؾ رؽبتدف ذم اشتصدـاع اد: "ضؾي اصساك"كؿقذج  -7

 .فبـا  مـزل أو اشتؽامل بـائف، ويثبت ؾقف ادعؾقما  افشخصقة ادطؾقبة

وهق كؿقذج يػقد ؾقف ادكدف بدلن افعؼدار : "إؾامة بنؾراغ ظؼار باشؿ افؼـة"كؿقذج  -1

 .حمؾ االشتصـاع ؿد أؾرغ باشؿ ذـة افراجحل فؾتطقير

ػقددد ؾقددف ادؽتددي وهددق كؿددقذج ي: "مراحددؾ افتـػقددذ وافدددؾعا  مددع ادؼدداول"كؿددقذج  -3

االشتشدداري ظددـ كسددبة ا ظددامل ادـجددزة مددـ ؿبددؾ ادؼدداول، وتقهددقتف بدددؾع مددا يؼابؾفددا مددـ 

 .مستحؼا  فف
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إجدازة كؿدقذج  ، ؿرر  اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  افدراشةد وبع

فتـػقدذ مراحدؾ ا"، وكؿدقذج "إؾامة بنؾراغ ظؼار باشدؿ افؼدـة"، وكؿقذج "ضؾي االصساك"

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "وافدؾعا 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

   

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ18/11/1428: التاريخ                        (790)القرار               

 

 ذهِ ايطرب عًى جوائص عيٓية ملٔ يؿتح ذطابًا : املوضوع

 يًوضاطة يف األضِٗ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسامس وافثامكغ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل 

 -هددد71/77/7211و71ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ 11/77/1001و11

قـقدة ددـ يػدتح حسدابًا فؾقشداضة ذم جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظر ذم حؽؿ افسدحي ظدذ جدقائز ظ

جقائز ظقـقة ـؾ ظؿقؾ يػتح حسابًا اشتثامريًا فؾقشاضة ذم  ذم افسحي ظذا شفؿ، بلن يدخؾ 

 افعؿقدؾ ػظدةحم افـؼد افدذي ذم زاوزخالل احلؿؾة افتسقيؼقة وذفؽ بؼط أن ا شفؿ ادحؾقة 

  وال أن يبؼدك، بدؾ فؾعؿقدؾ مون اصساط أن يسدتعؿؾ ذفدؽ احلسدا ظعدم الحؼاً  اً معقـ اً مبؾغ

 .شحبف متك صا 

: هدد ومقودقظف 12/1/7210وافتداريخ ( 362)وبعد االضدالع ظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ 

ال زدقز مدـح هددايا ظقـقدة خاهدة بلهدحا  احلسدابا  ": ، وؾقدف"احلؽؿ ذم بركامج افتؿّقدز"

 ."كػعاً ا ارية أو بعضفؿظ  هنا تدخؾ ذم افصقر ادؿـقظة مـ هقر افؼرض افذي جر 



 1202 

: هدد ومقودقظف 12/1/7210وافتداريخ ( 366)وبعد االضدالع ظدذ افؼدرار ذي افدرؿؿ 

زدقز إظطدا  اهلددايا  هدحا  احلسددابا  ": ، وؾقدف"حؽدؿ اهلددايا افعققـدة فعؿدال  افؼدـة"

االشددتثامرية، بؼددط أال تؽددقن تؾددؽ اهلدددايا مددـ مددال ادسددتثؿريـظ وذفددؽ  ن احلسددابا  

 ."، ؾال تؽقن مـ افؼرض افذي جر كػعاً االشتثامرية فقست ؿروواً 

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وافتلمؾظ ؿرر  اهلقئة جقاز افسحي ظذ جقائز ظقـقة ددـ 

وذفؽ  ن احلسابا  االشتثامرية فقست ؿرووًا ؾال تؽدقن يػتح حسابًا فؾقشاضة ذم ا شفؿظ 

 .ادستثؿريـ بؼط أال تؽقن تؾؽ ا قائز مـ مال مـ افؼرض افذي جر كػعًا،

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل ي،هلل  ي ،عهللهلل عبـهللاب  ـي  ـب هلل    ( )هلل ي،هلل اهللبارنني( )عبهللاب  ي عقعا :املوقعوٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان

 

                                                 
 .«متقؿػ»: يػظ افشقخ ظبداهلل بـ ظؼقؾ ظذ افؼرار، و كص يػظف (7)

 .«متقؿػ »: ذ افؼرار، و كص يػظفخ أمحد ادبارـل ظيػظ افشق (1)
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 هـ23/12/1428: التاريخ                        (791)القرار               
 

 «اتؿاقية تطٗيٌ ييوّ واذد َٔ ايطسؾني»إجاشة : وعاملوض

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدابع وافثامكدغ بعدد 

 -هددد 13/71/7211و11سددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  ادئددة، اف

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن  ،م7/7/1001و37/71/1001

، افتدل "اتػاؿقة تسفقؾ فققم واحدد مدـ افطدرؾغ"إجازة  ؾـظر ذمما ورم مـ جمؿقظة اخلزيـةظ ف

ح باكؽشاف حسابا  ـؾ  مدـ افطدرؾغ فددى افطدرف اآلخدر تقؿع مع افبـقك ادراشؾة، وتسؿ

 .فققم واحد مون احتسا  أي ؾائدة ربقية

ضريؼة ": هد ومقوقظف7/7/7270وافتاريخ ( 71)وبعد االضالع ظذ افؼرار ذي افرؿؿ 

 ."تعامؾ افؼـة ذم حسابااا مع افبـقك ادراشؾة هلا

: هدد ومقوددقظف11/2/7271 وافتدداريخ( 701)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار ذي افدرؿؿ 

 ."إجازة اتػاؿقة تعامؾ افؼـة مع مراشؾفا"

افؼدظقة هلقئدة ادحاشدبة وادراجعدة  ادعدايرظدذ ادعقدار افتاشدع ظؼد مدـ وبعد االضدالع 

مر ًا فدددؾع افػائدددة بددغ ادمشسددة ": فؾؿمشسددا  ادافقددة اإلشددالمقة افددذي ورم ؾقددف مددا كصددف

ؼ ادمشسدة مدع ؽرهدا مدـ افبـدقك ادراشدؾة ظدذ تغطقدة مدا ومراشؾقفا ؾنكف ال ماكع مـ أن تتػد

 .اهد"اكؽشػ مـ حسابا  أحداا فدى اآلخر مـ مون تؼايض ؾقائد
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مستـد جقاز ـشػ احلسابا  بغ ادمشسا  ومراشؾقفا هدق ": وجا  ذم مستـده افؼظل

ـػعدة احلاجة افعامة، وأن ادـػعة احلاهؾة مـ جرا  ذفؽ ال  دص ادؼدرض وحدده، بدؾ هدل م

متام ؾة، وأهنا فقست مـ ذا  افؼرض وإكام مـ اإلؿدام ظذ افتعامؾ مع مـ يعامؾؽ، ؾدال تدرم 

 .اهد"(أشؾػـل وأشؾػؽ)مسلفة 

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجدرا  مجؾدة مدـ افتعدديال  ظدذ افـسدخة افعربقدة مدـ 

 :االتػاؿقةظ ؿرر  اهلقئة ما يليت

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار، وال مداكع  "قم واحد مـ افطرؾغاتػاؿقة تسفقؾ فق"إجازة  :أولاً

مـ اتػاق افؼـة مع افبـؽ ادراشؾ ظذ أن يغطل ـؾ مـفام ما اكؽشدػ مدـ حسدابا  اآلخدر 

فديف ظذ أال يتؿ أخذ أي ؾقائدظ ؾنن هذا مـ ؿبقؾ ادعامؾة بادثؾ، وتؼتضقف احلاجة افعامة، وال 

 ."أشؾػـل وأشؾػؽ"يدخؾ ذم با  

ظذ افؼـة أن تدؿؼ ذم افـسخة اإلكجؾقزية فالتػاؿقة فتؽقن مطابؼة فؾـسخة افعربقدة :ًواًاثاى

 .ادرؾؼة، وتتحؿؾ ا فة ادختصة ادسموفقة ظـ ذفؽ

تمـد اهلقئة أن ؿرارها هذا بشلن افدخقل ذم هذه االتػاؿقة عدتص با اكدي افؼدظل :ًثالثاًا

 .ؾقفا، مون ؽره

ف ال عؼ  ي مـ افطرؾغ مطافبة افطرف اآلخر بلي ؾقائدد ربقيدة تمـد اهلقئة ظذ أك: رابعاً 

 .ذم أي حال ويت أي اشؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ23/12/1428: التاريخ                          (792)القرار                 

 

 «اتؿاقية َٓعُة يعكود االضتضٓاع َع َكاوٍ»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدابع وافثامكدغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـ

 -هددد 13/71/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  

م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا 7/7/1001م و 37/71/2007

اتػاؿقددة مـظؿددة فعؼددقم "ـظددر ذم إجددازة بشددلن مددا ورم مددـ ادجؿقظددة ادكددؾقة فاؾددرامظ فؾ

فتـظدقؿ مدا يدتؿ إجدرا ه مدـ  ادؼداولوهل اتػاؿقة تقؿع بغ افؼـة و، "االشتصـاع مع مؼاول

( 116)حسي افصقغة ادجازة مدـ اهلقئدة بدافؼرار ذي افدرؿؿ  بقـفام مستؼبالً  الشتصـاعظؼقم ا

 .هد1/1/7211وافتاريخ 

مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئدة إجدازة االتػاؿقدة  وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا 

 .ادذـقرة بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ23/12/1428: التاريخ                        (793)القرار               

 

 «اتؿاقية َٓعُة يعكود اإلشساف اهلٓدضي»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدابع وافثامكدغ بعدد ؾنن اهلقئة اف

 -هددد 13/71/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  

م، بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا 7/7/1001م و 37/71/2007

اتػاؿقة مـظؿة فعؼقم اإلذاف "اؾرامظ فؾـظر ذم إجازة بشلن ما ورم مـ ادجؿقظة ادكؾقة ف

فتـظقؿ ما يتؿ إجرا ه مـ  مؽتي اإلذاف اهلـددوهل اتػاؿقة تقؿع بغ افؼـة و، "اهلـدد

حسدي افصدقغة ادجدازة مدـ اهلقئدة بدافؼرار ذي افدرؿؿ  بقـفام مستؼبالً  اإلذاف اهلـددظؼقم 

 .هد1/1/7211وتاريخ ( 116)

وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿرر  اهلقئدة إجدازة االتػاؿقدة  وبعد افدراشة

 .ادذـقرة بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .لغفعصهلل صاحل اللحعهللانيوسف ا
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 هـ23/12/1428: التاريخ                        (794)القرار               
 

، «شسوط وأذهاّ إصداز بطاقات ايساجري االئتُاْية»إجاشة : املوضوع

 (737)وإيػاء ايُٓوذد اجملاش بايكساز 
 

ذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدابع وافثامكدغ بعدد 

 -هددد 13/71/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  

ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا م، بعد اضالظفا 7/7/1001م و 37/71/2007

كؿدقذج ذوط وأحؽددام  "بشدلن مددا ورم مدـ ادجؿقظددة ادكدؾقة فاؾددرامظ فؾـظدر ذم تعددديؾ 

وافتددداريخ ( 131)ادجددداز بدددافؼرار ذي افدددرؿؿ  "إهددددار بطاؿدددا  افراجحدددل االئتامكقدددة 

 .م73/71/1001 -هد 13/77/7211

افؼددددظقة ذي افددددرؿؿ وبعددددد االضددددالع ظددددذ خطددددا  اددددددير افعددددام فؾؿجؿقظددددة 

م ادقجدف فؾؿددير افعدام 17/1/1001 -هدد 1/1/7211ش وافتاريخ .م.ع.م/10/211

 .فؾؿجؿقظة ادكؾقة فاؾرام بشلن تؼدير افتؽؾػة افػعؾقة فؾبطاؿا  االئتامكقة

ذوط "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿدرر  اهلقئدة إجدازة 

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئدة، ويعدد  "  افراجحل االئتامكقةوأحؽام إهدار بطاؿا

وافتدددداريخ ( 131)هددددذا افؼددددرار مؾغقددددًا فؾعؿددددؾ بددددافـؿقذج ادجدددداز بددددافؼرار ذي افددددرؿؿ 

 .م73/71/1001 -هد13/77/7211

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

بــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل     عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهلل   :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ 23/12/1428: التاريخ            (795)القرار              

 

 شسوط وأذهاّ إصداز »إجاشة : املوضوع

 «(قّطط)بطاقة ايساجري االئتُاْية 
 

وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد،

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدابع وافثامكدغ بعدد 

 -هددد 13/71/7211و11ادئددة، افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل اال ـددغ وافثال ددا  

فا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا م، بعد اضالظ7/7/1001م و 37/71/2007

كؿقذج ذوط وأحؽام إهدار "بشلن ما ورم مـ ادجؿقظة ادكؾقة فاؾرامظ فؾـظر ذم إجازة 

 ."(ؿّسط)بطاؿة افراجحل االئتامكقة 

متؽـ حامؾقفا مـ افسحي افـؼدي مـ مؽائـ افكف اآليل، واحلصقل ائتامكقة  وهل بطاؿة

دددة  ة ذظدًا، بددون أي ظقائدد ربقيدة، مدع افتؿتدع بػدسة شدامحظذ افسؾع واخلددما  ادباحد

صفرًا، ـام تػسح جماالً حلامؾ افبطاؿة الختقار ما يالئؿف مـ اخلقارا  ادطروحة ( 10)أؿصاها 

ؾقام يتعؾؼ بؿؼدار ما يتؿ اشتقػا ه مـ االفتزاما  ادستبة ذم ذمتف ذم تاريخ االشتحؼاقظ وهدل 

 :ـاآليت

ريددال شددعقمي، أهيددام أـددز إذا ـددان ـامددؾ ( 700)أو ( ٪6) يؼددؾ ظددـ اشددتقػا  مددا ال -7

ريددال شدعقميظ ؾدنن ـاكددت ( 700)االفتزامدا  ادافقدة ادستبددة ظدذ حامدؾ افبطاؿددة أـدز مدـ 

 .ريال شعقمي ؾلؿؾ ؾنن ادكف شقؼقم باشتقػائفا ـامؾة( 700)
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 .بطاؿة ـؾفا أو بعضفامـ االفتزاما  ادافقة ادستبة ظذ حامؾ اف( ٪700)اشتقػا   -1

 .مـ احلد االئتامين فؾبطاؿة( ٪60)ـام تتقح حلامؾ افبطاؿة افسحي كؼدًا بام ال يزيد ظـ 

ذوط "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجرا  مجؾة مـ افتعديال  ؿدرر  اهلقئدة إجدازة 

 .قؿعة مـ اهلقئةبافصقغة ادرؾؼة بافؼرار اد."(ؿّسط)وأحؽام إهدار بطاؿة افراجحل االئتامكقة 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ24/12/1428: التاريخ                        (796)القرار               
 

 إجاشة منوذد  :املوضوع

 «(يػري ايطعوديني)إقساز يؿتح ذطاب اضتثُازي »
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

د ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثدامـ وافثامكدغ بعد

م، بعدد 1/7/1001 -هدد 12/71/7211ادئة، افسـة افثاكقة، افدورة افرابعة، يقم ا ربعا  

اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورم مـ ادجؿقظدة ادكدؾقة فاؾدرامظ 

، وهق كؿقذج يعبئف "(فغر افسعقميغ)إؿرار فػتح حسا  اشتثامري  "إجازة كؿقذج  ؾـظر ذمف

 .ؿبؾ ؾتح احلسا  االشتثامري افعؿقؾ

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ظ ؿرر  اهلقئة إجدازة كؿدقذج 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "(فغر افسعقميغ)إؿرار فػتح حسا  اشتثامري  "

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :عوووٕاملوق

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ1/1/1429: التاريخ                            (798)القرار               
 

 «ذؿغ عكازية اتؿاقية»إجاشة : املوضوع
 

بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشدع وافثامكدغ بعدد 

هدددد 30/71/7211ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مدـ أماكتفدا م، 6/7/1001و1 -هد 7/7/7216و

، وهدل اتػاؿقدة "اتػاؿقدة حػدظ ظؼاريدة"بشلن ما ورم مـ جمؿقظة االشتثامرظ فؾـظدر ذم إجدازة 

تـظؿ افعالؿة بغ مكف افراجحل وبغ ذـا  ذم مؼوع ظؼداري يؼدقم ادكدف بؿقجبفدا 

 .ادؼوع بلجر  بحػظ مستـدا  ادشارـة ويتقػ إمارة احلسابا  اخلاهة ب

 ػاؿقةات"وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "حػظ ظؼارية

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

هلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل   عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــ    :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ1/1/1429: التاريخ                            (799)القرار               
 

 «إقساز بهؿاية شسنات»إجاشة منوذد : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :بعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعدت

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادكؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشدع وافثامكدغ بعدد 

هدددد 30/71/7211ادئدددة، افسدددـة افثاكقدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال دددا  وا ربعدددا  

ة مدـ أماكتفدا م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعد6/7/1001و1 -هد 7/7/7216و

وهدق  "إؿدرار بؽػافدة ذـدا "بشلن ما ورم مـ جمؿقظة افؼـا ظ فؾـظر ذم إجدازة كؿدقذج 

 .كؿقذج تؽػؾ بؿقجبف إحدى افؼـا  صخصًا أو ذـة أخرى فدى مكف افراجحل

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجرا  مجؾة مـ افتعديال ، ؿرر  اهلقئة إجدازة كؿدقذج 

 .بافصقغة ادرؾؼة اذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ا إؿرار بؽػافة ذـ"

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل ي،ــهلل  ــي ،عــهللهلل عبــهللاب  ــي  ــب هلل        :املوقعوووٕ

 .يوسف الغفعصهلل صاحل اللحعهللان
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 هـ14/1/1429: التاريخ                         (800)القرار               
  

  «اتؿاقية حتويٌ زواتب»إجاشة تعديٌ عًى : املوضوع

 (701)اجملاشة بايكساز ذي ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

دكدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افتسدعغ بعدد ادئدة، ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحدل ا

 -هددد 72/7/7216و73افسددـة افثاكقددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال ددا  وا ربعددا  ادقاؾددؼ 

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورم مدـ  ،م13/7/1001و11

اتػاؿقدة يقيدؾ رواتدي ادجدازة  إجدازة تعدديؾ ظدذ ؾـظدر ذمادجؿقظة ادكدؾقة فؾؼدـا ظ ف

م، وذفدؽ بنوداؾة 71/7/1001-هدد71/71/7211وافتداريخ ( 107)بافؼرار ذي افرؿؿ 

 .مامة رشقم صفرية مؼابؾ االصساك ذم خدمة افتحقيؾ إواؾة إػ أجقر خدمة افتحقيؾ

بافصدقغة  "اتػاؿقدة يقيدؾ رواتدي"وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشدةظ ؿدرر  اهلقئدة إجدازة 

رؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، وال يعد هذا افؼرار مؾغقًا فالتػاؿقة ادجازة بدافؼرار ذي افدرؿؿ اد

 .م، ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام71/7/1001-هد71/71/7211وافتاريخ ( 107)

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

ب  ــي  ــب هلل يوســف الغفــعصهلل عبــهللاب  ــي عقعــاهلل ي،ــهلل اهللبــارننيهلل عبــهللا :املوقعوووٕ

 .صاحل اللحعهللان
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 هـ28/1/1429: التاريخ            (801)القرار 
 

 إجاشة : املوضوع

 «(أ)سى بني َصسف ايساجخي وشسنة ـاتؿاقية تعاوٕ َشت»

  817ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم 

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثداو وافتسدعغ بعدد 

م، 6/2/2008 -هد 28/1/1429ادئة، افسـة افثاكقة، افدورة افرابعة، يقم األربعاء ادقاؾؼ 

اضالظفدا ظدذ بعدد  ؿاظدة اجتامظدات اهلقئدة افؼدظقة، افعامدة،مبـك اإلدارة ذم مديـة افرياض، 

إجازة  ؾـظر ذممذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورد مـ ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: ف

، وهل اتػاؿقة تـظؿ ذاء ادرصف مـ (أ)اتػاؿقة تعاون مشسك بغ مرصف افراجحل وذـة 

  (أ)افؼـة شقارات فقمجرها ظذ ظؿالئف إجارة مع افتؿؾقؽ افالحؼ، حقدث تسدتؼبؾ ذـدة 

ضؾبات ظؿالء ادرصف افذيـ يرؽبقن ذم االشتئجار مـ ادرصف، وتؼددمفا إػ ادرصدف،  دؿ 

يشسي ادرصف افسقارة مـ افؼـة ويمجرها ظذ ظؿقؾف، وتلخذ افؼـة مدـ ادرصدف رشدام 

 .ظذ ـؾ ظؼد إجارة شقارة يزمف ادرصف مع ظؿقؾف افذي اـتؿؾت مستـداتف مـ ؿبؾ افؼـة

اتػاؿقدة "ـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: ؿررت اهلقئة إجدازة وبعد افدراشة واف

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "(أ)شسك بغ مرصف افراجحل وذـة تعاون م

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

هللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا  عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــ     :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ28/1/1429: التاريخ            (802)القرار              
 

 إجاشة خدَة اضتؿطاز ايعُيٌ عٔ َعًوَات٘ االئتُاْية : املوضوع

 عٔ طسيل جٗاش ايصساف اآليي بسضِ

 

، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا افثداو وافتسدعغ بعدد 

 ،م6/2/2008 -هد 28/1/1429ادئة، افسـة افثاكقة، افدورة افرابعة، يقم األربعاء ادقاؾؼ 

دعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ ادجؿقظدة ادرصدؾقة بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ا

إجازة خدمدة اشتػسدار افعؿقدؾ ظدـ معؾقماتدف االئتامكقدة ظدـ ضريدؼ جفداز  ؾـظر ذمفألؾراد: ف

 .وادرصف "شؿة"افرصاف اآليل مؼابؾ رشؿ حمدد تلخذه ذـة ادعؾقمات االئتامكقة 

مة اشتػسار افعؿقؾ ظـ معؾقماتدف وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة: ؿررت اهلقئة إجازة خد

 .االئتامكقة ظـ ضريؼ جفاز افرصاف اآليل برشؿ: ألهنا خدمة مباحة دمقز ادعاووة ظؾقفا

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .اللحأهللانيوسف الغفأصا صاحل 
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 هـ18/2/1429: التاريخ             (803)قرار              
 

  ووضاطة وإدازة تطويل اتؿاقيةًَخل »إجاشة : املوضوع

 «ذلًية أضِٗ ذلاؾغ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع وافتسعغ بعدد ادئدة، ؾن

م، بعدد اضالظفدا 25/2/2008 -هدد18/2/1429افسـة افثافثة، افدورة افرابعدة، يدقم اال ـدغ 

ؼ مؾحد "ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورد مـ جمؿقظة االشتثامر: فؾـظر ذم إجازة 

 784، واالتػاؿقددة جمددازة بددافؼرار قي افددرؿؿ "اتػاؿقددة تسددقيؼ وإدارة ووشدداضة حمدداؾظ أشددفؿ حمؾقددة

ؾدة مدـ 3/11/1428وافتاريخ  ـن هد، وهل تـظؿ افعالؿة بدغ مرصدف افراجحدل وبدغ ذـدة مق

 .ظؿقؾ ادرصف إلدارة حمػظتف، ويرؽب ضرؾاها ذم تعديؾفا واإلواؾة إفقفا هبذا ادؾحؼ

 :وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة 

بافصدقغة ادرؾؼدة  "حمؾقدة أشدفؿ حماؾظ ووشاضة وإدارة تسقيؼ اتػاؿقةمؾحؼ "إجازة  :أولاً

 .هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

شدلن ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افتعامؾ بافضدقابط افؼدظقة افصدادرة مدـ اهلقئدة ب:ًثانياًا

 . االشتثامر وادتاجرة ذم األشفؿ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا        :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ 4/3/1429: التاريخ                           (804) قرارال        
 

ّ بطاقة صساف ايساجخي ايدويية وشسوطٗا، : املوضوع ّ اضتددا  إجاشة أحها

 (551)وإيػاء ايعٌُ باألحهاّ اجملاشة بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسدابع وافتسدعغ فالشتثامر ذم اجتامظفا  ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة

هدد 4/3/1429و3 يدقمل افثال داء واألربعداء، رابعدةافددورة اف ثافثدة،، افسدـة افبعد ادئدة

مذـرة افعرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن م، بعد اضالظفا ظذ 12/3/2008و11ادقاؾؼ

ؽدام اشدتخدام ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظدر ذم إجدازة تعدديالت ظدذ أحجؿقظة ماورد مـ اد

وافتداريخ ( 551)بطاؿة رصاف افراجحل افدوفقة وذوضفدا ادجدازة بدافؼرار قي افدرؿؿ 

االصساك ذم مجقع افؼـقات واخلددمات االفؽسوكقدة خاهقة هد: بنواؾة 20/11/1423

افتل تتقحفا افؼـة وخاهقة إدخال بقاكات افعؿقؾ ظـ ضريؼ جفداز افرصداف، وإوداؾة 

رصاف اآليل، ورشدؿ إلدارة افبطاؿدة، ورشدؿ إلظدادة إهددار ذم ظذ إهدار بطاؿة افرشؿ 

حال تؾػ افبطاؿة أو شدحبفا مدـ ؿبدؾ جفداز رصاف هيل بسدبب مدـ افعؿقدؾ، إوداؾة إػ 

 .تعديالت أخرى صؽؾقة

إجدازة أحؽدام  ، ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

دوفقة وذوضفا بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، اشتخدام بطاؿة رصاف افراجحل اف

وافتددداريخ  551ويعدددد هدددذا افؼدددرار مؾغقدددا فؾعؿدددؾ باألحؽدددام ادجدددازة بدددافؼرار قي افدددرؿؿ 

 .هد20/11/1423

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

ا يوســف الغفــأصا  عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ        :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ4/3/1429: التاريخ                  805 قرارال             
 

 ، (683)اجملاش بايكساز  «عكد إجازة عكاز»إجاشة تعديٌ عًى : املوضوع

 "منوذج َواؾكة املؤجس يًُطتأجس عًى تأجري ايعني"وإجاشة 
 

ومدـ  ،ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافتسعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

هدددد 4/3/1429و3 يدددقمل افثال ددداء واألربعددداء، رابعدددةافددددورة اف ثافثدددة،، افسدددـة افادئدددة

 ؿاظدة اجتامظدات اهلقئدة ،مبـك اإلدارة افعامة،  مديـة افرياضم، ذم12/3/2008و11ادقاؾؼ

جؿقظدة مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ اد، بعد اضالظفدا ظدذ افؼظقة

 :ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم

وافتددداريخ ( 683)ادجددداز بدددافؼرار قي افدددرؿؿ  "ظؼدددد إجدددارة ظؼدددار"تعدددديؾ ظدددذ  -1

 .هد8/6/1426

 ."ؿققج مقاؾؼة ادمجر فؾؿستلجر ظذ تلجر افعغك"إجازة  -2

ادجداز  "لكؿققج افتزام ادستلجر مـ افعؿقؾ بافسداد فؼـة افراجح"وبعد االضالع ظذ 

 .هد8/5/1426وافتاريخ ( 672)بافؼرار قي افرؿؿ 

ظؼدد "إجدازة  ، ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼدة بدافؼرار  "كؿققج مقاؾؼة ادمجر فؾؿستلجر ظذ تلجر افعغ"، و"ظؼارإجارة 
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( 683)ادقؿعة مـ اهلقئة، وال يعد هذا افؼرار مؾغقا فعؼد إجارة ظؼار ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .هد، ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام8/6/1426وافتاريخ 

 .بف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهح

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا        :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ4/3/1429: التاريخ        (806) قرارال           
 

 «منوذج أَس َطتديِ يتخصيٌ أقطاط يطسف ثايح»إجاشة : املوضوع

  865ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

ومدـ  ،، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافتسعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

د هددد4/3/1429و3 يدددقمل افثال ددداء واألربعددداء، رابعدددةافددددورة اف ثافثدددة،، افسدددـة افادئدددة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد م، بعد اضالظفا ظذ 12/3/2008و11ادقاؾؼ

كؿققج أمر مستديؿ فتحصقؾ أؿساط فطرف "ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة جؿقظة مـ اد

 .، حيّصؾ ادرصف بؿقجبف مـ افعؿقؾ أؿساضا مستحؼة ظؾقف فطرف  افث" افث

كؿققج "إجازة  ، ؿررت اهلقئةشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالتوافـظر وادـاؿ افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "أمر مستديؿ فتحصقؾ أؿساط فطرف  افث

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

       

الغفــأصا  عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف      :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ4/3/1429: التاريخ               (807) قرارال              
 

 (762)اجملاش بايكساز  «..عكد إجياز عكاز»إجاشة تعديٌ عًى : املوضوع

  849ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافتسعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

هدددد 4/3/1429و3 يدددقمل افثال ددداء واألربعددداء، رابعدددةافددددورة اف ثافثدددة،، افسدددـة افادئدددة

ة مـ أماكتفا بشلن ماورد مذـرة افعرض ادعدم، بعد اضالظفا ظذ 12/3/2008و11ادقاؾؼ

ادجداز بدافؼرار قي  "....ظؼدد إادار ظؼدار"افتؼـقة: فؾـظدر ذم إجدازة تعدديؾ ظدذ جمؿقظة مـ 

 .هد6/5/1428وافتاريخ ( 762)افرؿؿ 

ظؼدد "إجدازة  ، ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

رار ادقؿعة مدـ اهلقئدة، وال يعدد هدذا افؼدرار مؾغقدا فؾعؼدد بافصقغة ادرؾؼة بافؼ "....إاار ظؼار

 .هد ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام6/5/1428وافتاريخ ( 762)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

ا ( )ا يوسـف الغفـأص  ( )عبهللاب  ي عقأ ا باهلل اأبار محا عبهللاب  ي     :املوقعوٕ

 .صاحل اللحأهللان

                                                 
مدـ ( 10) مدـ اددادة( هد)متحػظ ظذ افػؼرة  »: ظذ افؼرار، و كص حتػظفحتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ   (1)

  .«افثؿـ افعؼد دخافػتفا فؾزوم افعؼد ومعؾقمقة

ألن ( 10)مدـ اددادة ( هدد)افتقؿػ ذم افػؼدرة »: حتػظ افشقخ يقشػ افغػقص ظذ افؼرار، و كص حتػظف  (2)

 .«ذم فزومف مـ حقث األهؾ ذم ظؼد اإلجارةتعؾقؼ افػسخ بخارج ظـ اشتؼرار افعغ أو افعؼد ؿد يـا
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 هـ4/3/1429: التاريخ                  (808)القرار     
 

ٌ : املوضوع ٔ ايعُالءاتؿاقية »تعدي ٌ ايٓكد وايشيهات َ ك ِ خدَاتْ    «تكدي

 (704)اجملاشة بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :ػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إ

افسابع وافتسعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هدد ادقاؾددؼ4/3/1429و3يدقمل افثال دداء واألربعداء ، رابعدةافدددورة اف افثافدث،، افسدـة ادئدة

اهلقئدة، بعدد ؿاظدة اجتامظدات  ،مبـك اإلدارة افعامدة، م، ذم مديـة افرياض12/3/2008و11

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا بشددلن مددا ورد مددـ ادجؿقظددة ادرصددؾقة اضالظفددا ظددذ 

 "تؼدديؿ خددمات كؼدؾ افـؼدد وافشدقؽات مدـ افعؿدالءاتػاؿقدة "فؾؼـات: فؾـظدر ذم تعدديؾ 

 .هد23/1/1427وافتاريخ  (704)قي افرؿؿ ادجازة بافؼرار 

اتػاؿقة "إجازة  ، ؿررت اهلقئةؾة مـ افتعديالتوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مج افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ  "تؼديؿ خدمات كؼؾ افـؼد وافشقؽات مـ افعؿدالء

وافتدداريخ ( 704)بددافؼرار قي افددرؿؿ  ادجددازةتػاؿقددة اهلقئددة، وال يعددّد هددذا افؼددرار مؾغقددًا فال

 .: ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفامهد23/1/1427

 . وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا        :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ3/4/1429: التاريخ              (809)القرار              
 

 إجاشة بسْاَج تواصٌ واالتؿاقية اخلاصة ب٘: املوضوع
 

حده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿد، وهفف وهدحبف ومدـ تدبعفؿ احلؿد هلل و

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا األول بعدد ادئتدغ، 

 -هددددد 3/4/1429و1افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل اال ـددددغ واألربعدددداء 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ  ،م9/4/2008و7

ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة بركامج تقاهؾ واالتػاؿقة اخلاهة بدف، وافزكدامج 

ادذـقر يؼدمف ادرصف جماكا فعؿالء احلسابات االشتثامرية بعد أن يعؼد ادرصف اتػاؿقات مدع 

االتػاؿقة ادرؾؼة، ويصدر بذفؽ ـتقبًا حيتقي ظذ ؿائؿة افتجار ادشارـغ،  افتجار حسب هقغة

وحيصؾ هاحب احلساب االشتثامري مـ افتاجر ادشارك ظذ خدمات وختػقضات ذم  ؿـ ما 

 .يشسيف مـفؿ، وهل خدمات وشؾع مباحة ذظا،  وال يدؾع ادرصف فؾتاجر صقئا مؼابؾ قفؽ

 ":هددد، وظـقاكددف13/6/1423وافتدداريخ ( 534)فددرؿؿ وبعددد اضالظفددا ظددذ افؼددرار قي ا

 ."بركامج افتخػقضات حلامع بطاؿات افؼـة

 ":هددد، وظـقاكددف12/3/1426وافتدداريخ ( 667)وبعددد اضالظفددا ظددذ افؼددرار قي افددرؿؿ 

 ."حؽؿ حصقل افؼـة ظذ بطاؿة ختػقض كادي ادطاظؿ افدوفقة بعقض وإهدائفا فعؿالئفا

 :ـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت ؿررت اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر واد

 .إجازة بركامج تقاهؾ ادؼدم فعؿالء احلسابات االشتثامرية ادبغ هكػا :أولاً

 .بافصقغة ادراؾؼة هلذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "اتػاؿقة بركامج تقاهؾ"إجازة  :ثانياًا

 .أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ11/3/1429: التاريخ            (810)القرار              
 

 تعديٌ مناذج تتعًل باالئتُإ، وإجاشة مناذج جديدة: املوضوع
 

سالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة واف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافتسدعغ بعدد 

-هددد 11/3/1429و10ادئددة، افسددـة افثافثددة، افدددورة افرابعددة، يددقمل افثال دداء واألربعدداء 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 19/3/2008و18

 :إدارة مساكدة االئتامن وافتحؽؿ: فؾـظر ذم اآليت

ً:تعديلًالنامذجًاآلتية:ًأولاً

إؿددرار وتعفددد مسددتخدم " ج، وكؿددقق"ؽددرم وأداء وتعفددد ةإؿددرار بؽػافدد"كؿددققج  -1

ادجدازة بدافؼرار قي افدرؿؿ  "تثامريإؿدرار بدرهـ رهدقد حسداب اشد"، وكؿققج "افتسفقالت

 .هد28/8/1418وافتاريخ ( 283)

ادجاز مـ اهلقئدة افؼدظقة وادبؾدغ بخطداب أمقـفدا  "إؿرار وتعفد برهـ ظؼار"كؿققج  -2

 . هد24/10/1423وافتاريخ ( ش.م.م.ن/145/423)قي افرؿؿ 

ً:إجازةًالنامذجًاآلتية:ًثانياًا

 ."ب اشتثامريأشفؿ ورهقد حسا ـإؿرار بره"كؿققج  -1

 ."إؿرار وتعفد ذم حال حتقل ممشسة ؾردية إػ ذـة"كؿققج  -2

 ."إؿرار وتعفد ذم حال حتقل ذـة إػ ذـة مـ كقع هخر"كؿققج  -3
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إؿددرار وتعفددد ذم حددال اكسددحاب ذيددؽ واشددتؿرار افؼددـة بددام تبؼددك مددـ "كؿددققج  -4

 ."ذـاء

 ."افؼـة بام تبؼك مـ ذـاءإؿرار وتعفد ذم حال وؾاة ذيؽ واشتؿرار "كؿققج  -5

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة ما يليت

إؿدرار وتعفدد مسدتخدم "، وكؿققج "إؿرار بؽػافة ؽرم وأداء وتعفد"إجازة كؿققج : أوالً 

رهـ إؿرار وتعفد ب"، وكؿققج "إؿرار برهـ رهقد حساب اشتثامري"، وكؿققج "افتسفقالت

ويعد هدذا افؼدرار مؾغقدا فؾعؿدؾ بـؿدققج  بافصقغة ادراؾؼة هلذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، "ظؼار

، وكؿدققج "إؿرار وتعفد مسدتخدم افتسدفقالت"، وكؿققج "إؿرار بؽػافة ؽرم وأداء وتعفد"

وافتدداريخ ( 283)ادجددازة بددافؼرار قي افددرؿؿ  "إؿددرار بددرهـ رهددقد حسدداب اشددتثامري"

افقارد ذم خطاب أمغ اهلقئة افؼظقة  "إؿرار وتعفد برهـ ظؼار"وكؿققج هد، 28/8/1418

 . هد24/10/1423وافتاريخ ( ش.م.م.ن/145/423)قي افرؿؿ 

إؿدرار "، وكؿدققج "أشدفؿ ورهدقد حسداب اشدتثامري ـإؿدرار بدره"إجازة كؿققج :  اكقاً 

ل حتدقل ذـدة إؿرار وتعفد ذم حدا"، وكؿققج "وتعفد ذم حال حتقل ممشسة ؾردية إػ ذـة

إؿرار وتعفد ذم حال اكسحاب ذيؽ واشدتؿرار افؼدـة "، وكؿققج "إػ ذـة مـ كقع هخر

إؿرار وتعفد ذم حال وؾاة ذيؽ واشتؿرار افؼـة بام تبؼدك "، و كؿققج "بام تبؼك مـ ذـاء

 .بافصقغة ادراؾؼة هلذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مـ ذـاء

 .ؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حم

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ11/3/1429: التاريخ              (811)القرار               
 

 (263)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ  «عكد ايتطٗيالت»تعديٌ : املوضوع

  848ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافتسدعغ بعدد 

 -هددد 11/3/1429و10افرابعددة، يددقمل افثال دداء واألربعدداء  ادئددة، افسددـة افثافثددة، افدددورة

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 19/3/2008و18

ادجاز بافؼرار قي افدرؿؿ  "ظؼد افتسفقالت"إدارة مساكدة االئتامن وافتحؽؿ: فؾـظر ذم تعديؾ 

 .هد1/3/1418وافتاريخ ( 263)

اتػاؿقة "ـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة إجازة وبعد افدراشة واف

بافصقغة ادراؾؼة هلذا افؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا فؾعؿدؾ  "افتسفقالت

 .هد1/3/1418وافتاريخ ( 263)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "ظؼد افتسفقالت"بد

 .ظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد و

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ11/3/1429: التاريخ                         ( 812)القرار                
 

 «باقة ايسواتب»إجاشة َٓتج : املوضوع
 

افصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، و

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افثامـ وافتسدعغ بعدد 

 -هدد 11/3/1429و10ادئة، افسـة افثافثة، افدورة افرابعة، يقمل افثال اء واألربعاء ادقاؾؼ 

ؿاظدددة اجتامظدددات اهلقئدددة  افعامددة،مبـدددك اإلدارة م، ذم مديـددة افريددداض، 19/3/2008و18

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ ادجؿقظدة  افؼظقة،

: وهدق ظبدارة ظدـ تؼدديؿ مجؾدة مدـ "باؿدة افرواتدب"إجدازة مـدتج  ؾـظر ذمادرصؾقة فألؾراد: ف

ادرصؾقة أو مـحفا جماكدًا فؾعؿقدؾ بؼدط أن حيدّقل  واخلدمات ادـتجاتمـ  فعدد افتخػقضات

راتبف إػ حسابف اجلاري فدى ادرصف الشتقػاء مستحؼات ادرصف مـ افعؿقؾ دون اصدساط 

 .بؼائف ذم احلساب

( 354)وبعددد اإلضددالع ظددذ افؼددرارات قات افصددؾة بادقوددقع: وهددل افؼددرار قو افددرؿؿ 

، "احلؽددؿ ذم بركددامج افتؿّقددز": م، ومقوددقظف2/11/1999 -هددد24/7/1420وافتدداريخ 

: م، ومقوددقظف2/11/1999 -هددد24/7/1420وافتدداريخ ( 355)وافؼددرار قو افددرؿؿ 

 ."حؽؿ اهلدايا افعقـقة فعؿالء افؼـة"
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، ألن افغدرض "باؿدة افرواتدب"وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة: ؿررت اهلقئة إجازة مـتج 

 .رصف ال كػع افعؿقؾ ألجؾ حسابف اجلاريمـف تسقيؼ مـتجات اد

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا باـهلل  ـي اأـهللا عبـهللاب  ـي  ـ  ا       ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار مح      :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

 

                                                 
 .«متقؿػ»: حتػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)
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 هـ11/3/1429: التاريخ            (813) قرارال             
 

 وإيػاء ايعٌُ  «منوذج تونيٌ داخًي»إجاشة : املوضوع

 (688)بايُٓوذج اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثامـ وافتسدعغ بعدد ظفا ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتام

 هدد ادقاؾدؼ11/3/1429و10 يدقمل افثال داء واألربعداء، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئة

ورد مدـ  مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدام، بعد اضالظفا ظذ 19/3/2008و18

 ."كؿققج تقـقؾ داخع"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة تعديؾ جؿقظة اد

كؿققج "إجازة  ، ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد بعو

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدا فؾعؿدؾ  "تقـقؾ داخدع

 .هد11/8/1426وافتاريخ ( 688)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "كؿققج تقـقؾ حمع"بد

 .كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ وهذ اهلل وشؾؿ ظذ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ11/3/1429: التاريخ            (815) قرارال             
 

 عكد تكديِ اخلدَات املصسؾية »إجاشة : املوضوع

 «ف ايساجخيوَصس.... بني
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثامـ وافتسدعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هدد ادقاؾدؼ11/3/1429و10  داء واألربعداءيدقمل افثال، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 19/3/2008و18

ومرصف .... ظؼد تؼديؿ اخلدمات ادرصؾقة بغ"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة جؿقظة اد

رصدؾقة اخلاهدة ، حقث خيتص مرصف افراجحل بؿقجب افعؼد بجؿقع األمقر اد"افراجحل

ؾتح : مجقع اخلدمات ادرصؾقة ادتاحة، ومـفا ظذ شبقؾ ادثال ال احلرص.... ، ـام يؼدم فؾد....بد

، إهددار افشدقؽات افشخصدقة، شدداد افػدقاتر، تؼدديؿ ....احلسابات افشخصقة دـسدق  افدد

مؼابؾ قفؽ افدظؿ افػـل وافتؼـل ألكظؿة هيع فؾتحقيالت ادافقة وؽرها، ويستحؼ ادرصف 

 .....االختصاص باحلسابات اجلارية فؾد

ظؼد تؼدديؿ "إجازة  ، ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ومرصف افراجحل.... اخلدمات ادرصؾقة بغ

 .حبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وه

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان



 1231 

 

 

 هـ11/3/1429: التاريخ            (816) قرارال             
 

 إجاشة َٓح َهاؾآت شٗسيا يعُالء يكتصسوٕ : املوضوع

 عًى صساؾات املصسف
 

ومدـ  ،ه، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثامـ وافتسدعغ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هدد ادقاؾدؼ11/3/1429و10 يدقمل افثال داء واألربعداء، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 19/3/2008و18

ادرصدؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة مدـح مؽاؾديت صدفريا فعؿدالء يؼترصدون ظددذ جؿقظدة اد

 .رصاؾات ادرصف

مدـح إجدازة  ، ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مدـ افتعدديالت افدراشةد وبع

 .مؽاؾيت صفريا فعؿالء يؼترصون ظذ رصاؾات ادرصف

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

ا باـهلل  ـي اأـهللا عبـهللاب  ـي  ـ  ا       ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار مح      :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

                                                 
 .«متقؿػ»: حتػظ افشقخ أمحد ادبارـل ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)
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 هـ 11/3/1429 :التاريخ            (817) قرارال             
 

 اتؿاقية تعاوٕ َشرتى بني »إجاشة تعديالت عًى : املوضوع

 (801)اجملاشة بايكساز  «(أ)َصسف ايساجخي وشسنة 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثامـ وافتسدعغ بعدد اجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افر

 هدد ادقاؾدؼ11/3/1429و10 يدقمل افثال داء واألربعداء، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئة

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 19/3/2008و18

اتػاؿقة تعاون مشسك بغ مرصف "ة تعديالت ظذ ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازجؿقظة اد

هد، بتؼرير 28/1/1429وافتاريخ ( 801)ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ  "(أ)افراجحل وذـة 

ظـ ـؾ شقارة يتؿ ذاؤها مدـ ؿدبؾفؿ فصدافح ادرصدف بؿقجدب ( أ)ظؿقفة مستحؼة فؼـة 

 "ف افراجحدلكؿدققج ؿائؿدة ؾحدص مؾدػ ظؿدالء مرصد"جدول مؾحؼ باالتػاؿقة، وإواؾة 

كقابة ظـ ادرصف، وإدخال تعديالت أخدرى (أ)فتقوقح وتـظقؿ األظامل افتل تؼقم هبا ذـة 

 .صؽؾقة ظذ االتػاؿقة

اتػاؿقة "إجازة  ، ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

ؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، بافصقغة ادرؾؼة باف "(أ)تعاون مشسك بغ مرصف افراجحل وذـة 

وافتدداريخ ( 801)ادجددازة بددافؼرار قي افددرؿؿ  ةويعددد هددذا افؼددرار مؾغقددًا فؾعؿددؾ باالتػاؿقدد

 .هد28/1/1429

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللانيوسف الغفأصا 
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 هـ10/4/1429: التاريخ            ( 818) قرارال             

 

 إجاشة اتؿاقييت ايتاجس : املوضوع

 اخلاصة بٓكاط ايبيع واملًخل املسؾل بٗا

  860منوذج ًَخل حتصيٌ زضوّ اخلدَة ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  
 

ومدـ  ،ده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

، افثداو بعدد ادئتدغؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 هددد ادقاؾددؼ10/4/1429و9 يددقمل افثال دداء واألربعدداء، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،افسددـة اف

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ  بعد اضالظفا ظذ، م16/4/2008و15

ادرصؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة اتػداؿقتل افتداجر اخلاهدة بـؼداط افبقدع وادؾحدؼ جؿقظة اد

ادرؾؼ هبا، وهل اتػاؿقات حيّصؾ ادرصف بؿقجبفا مستحؼات افتاجر ظـ ضريدؼ ؿبقفدف يريدر 

 :اجر، وهل ظذ افـحق اآليتافبطاؿات بلجفزة كؼاط افبقع افتابعة فف فدى افت

اتػاؿقة افتاجر فؼبقل بطاؿات افرصاف اآليل ظذ أجفدزة كؼداط افبقدع ادتصدؾة بافشدبؽة  -1

 .افسعقدية فؾؿدؾقظات

اتػاؿقة افتاجر فؼبقل بطاؿات ؾقزا وماشسـارد، ومعفدا مؾحدؼ ذم ؿبدقل بطاؿدات ؾقدزا  -2

 .سعقدية فؾؿدؾقظاتوماشسـارد ظذ أجفزة كؼاط افبقع ادتصؾة بافشبؽة اف

 .مؾحؼ حتصقؾ رشقم اخلدمة -3
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إجازة اتػاؿقتل  ، ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت افدراشةد وبع

 .افتاجر اخلاهة بـؼاط افبقع ومؾحؼفا ادرؾؼ هبا بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

        

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ10/4/1429: التاريخ                        (819) قرارال             
 

 «منوذج طًب تعسيـ جديد بعُيٌ»إجاشة : املوضوع
 

ومدـ  ،بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

، افثداو بعدد ادئتدغؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 هددد ادقاؾددؼ10/4/1429و9 يددقمل افثال دداء واألربعدداء، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،افسددـة اف

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ ذ م، بعد اضالظفا ظ16/4/2008و15

، وهدق "كؿدققج ضؾدب تعريدػ جديدد بعؿقدؾ"ادرصؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة جؿقظة اد

كؿققج يطؾب ؾقف ادرصف مـ اجلفة افتل يعؿؾ ؾقفا افعؿقؾ خطاب تعريػ فف، شقاء اشتػاد 

 .مـ خطاب تعريػ شابؼ أو مل يستػد

كؿققج "إجازة  ، ؿررت اهلقئةادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالتوافـظر و افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادراؾؼة هلذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ضؾب تعريػ جديد بعؿقؾ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ10/4/1429: التاريخ            ( 820)القرار              
 

 ، «إقساز وتعٗد بسٖٔ َٓكوٍ»إجاشة منوذج : املوضوع

 «إقساز بايتٓاشٍ عٔ حياشة َٓكوٍ»ومنوذج 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :إػ يقم افديـ، أما بعد تبعفؿ بنحسان

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افثداو بعدد ادئتدغ، 

-هددددد 10/4/1429و9افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 16/4/2008و15

، "إؿددرار وتعفددد بددرهـ مـؼددقل"دارة مسدداكدة االئددتامن وافددتحؽؿ: فؾـظددر ذم إجددازة كؿددققج إ

 ."إؿرار بافتـازل ظـ حقازة مـؼقل"وكؿققج 

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة إجدازة كؿدققج 

بافصدقغة ادراؾؼدة  "مـؼدقلإؿرار بافتـازل ظـ حقدازة "، وكؿققج "إؿرار وتعفد برهـ مـؼقل"

 .هلذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا  باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا يوســف الغفــأصا    :املوقعــوٕ

 .صاحل اللحأهللان
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 هـ1/5/1429: التاريخ              ( 821)القرار              
 

  «ايتصاّ جٗة عٌُ بتخويٌ زاتب املوظـ»إجاشة منوذج : املوضوع

 (783)وإيػاء ايعٌُ بايُٓوذج اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿد، وهفف وهدحبف ومدـ تدبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افرابدع بعدد ادئتدغ، ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحد

 -هدددد 1/5/1429و29/4افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل اال ـدددغ وافثال ددداء 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ  ،م6/5/2008و5

فددة افعؿددؾ بتحقيددؾ راتددب افتددزام ج"ادجؿقظددة ادرصددؾقة فألؾددراد: فؾـظددر ذم إجددازة كؿددققج 

 ."ادقطػ

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعدديالت ؿدررت اهلقئدة إجدازة كؿدققج 

بافصقغة ادراؾؼدة هلدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة،  "افتزام جفة افعؿؾ بتحقيؾ راتب ادقطػ"

 .هد3/11/1428وافتاريخ ( 783)وإفغاء افعؿؾ بافـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ2/5/1429: التاريخ              ( 822)قرار              
 

 «ؾصاح عٔ َعًوَاتإدّ اتؿاقية ع»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

بعدد ادئتدغ،  اخلدامسؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفدا 

، بعدد اضالظفدا م7/5/2008هدد 2/5/1429ألربعداء يدقم اافسـة افثافثة، افدورة افرابعدة، 

اتػاؿقدة : فؾـظدر ذم االشدتثامرظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ جمؿقظدة 

 . ؾصاح ظـ معؾقماتإظدم 

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة ما يليت

 .ادرؾؼةبافصقغة  "اح ظـ معؾقماتؾصإظدم  اتػاؿقة" إجازة :أولاً

ظذ افؼـة أن تدؿؼ ذم افـسخة اإلكجؾقزية فالتػاؿقة فتؽقن مطابؼة فؾـسخة افعربقدة :ًثانياًا

 .ادرؾؼة، وتتحؿؾ اجلفة ادختصة ادسموفقة ظـ قفؽ

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا    عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــ   : املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ2/5/1429: التاريخ                         (823)القرار              
 

  «عكد صسف أزباح شسنة َطاُٖة»تعديٌ : املوضوع

 (665)اجملاش بايكساز 
 

ذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظ

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا اخلدامس بعدد اددائتغ، 

بعدد اضالظفدا  م،7/5/2008 -هدد2/5/1429األربعاء  يقمافسـة افثافثة، افدورة افرابعة، 

ؾـظر ذم ادرصؾقة فؾؼـات: فجؿقظة ادما ورد مـ  نبشلمذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا ظذ 

وافتدداريخ ( 665)ادجدداز بددافؼرار قي افددرؿؿ  "ظؼددد رصف أربدداح ذـددة مسددا ة"تعددديؾ 

هد، وافذي يتؿ بؿؼتضاه رصف أرباح ذـات مسدا ة فؾؿسدا غ ؾقفدا ظدـ 12/3/1426

 .ضريؼ مرصف افراجحل

ظؼدد رصف "ـ افتعديالت ؿررت اهلقئة إجازة وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة م

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، وال يعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؼد  "أرباح ذـة مسا ة

 .هد: ؾؾؾجفة ادعـقة افعؿؾ بلي مـفام12/3/1426وافتاريخ ( 665)ادجاز بافؼرار 

 .أمجعغ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف هذو

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ9/5/1429: التاريخ              ( 824)القرار              
 

 ( أ)إجاشة اتؿاقية بني َصسف ايساجخي وشسنة : املوضوع

 ةيبيع َٓتجاتٗا باجلًُة وبايتجصئ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿد، وهفف وهدحبف ومدـ تدبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدادس بعدد ادئتدغ، 

 -هددددد 9/5/1429و8افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 14/5/2008و13

فبقدع ( أ)ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة اتػاؿقدة بدغ مرصدف افراجحدل وذـدة 

مـتجاهتا باجلؿؾة و بافتجزئة، وهل اتػاؿقة يؼقم بؿقجبفدا مرصدف افراجحدل ببقدع بافطاؿدات 

فدؾع وبطاؿات إظادة افشحـ ذم ؾروظف ومراـز افتحقيؾ افتابعة فف، ويستحؼ ادرصف مسبؼة ا

 (.أ)مؼابؾ قفؽ ظؿقفة يلخذها مـ ذـة 

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت ؿررت اهلقئة إجازة اتػاؿقة بغ 

قغة ادرؾؼدة هبدذا افؼدرار فبقع مـتجاهتا باجلؿؾة و بافتجزئدة بافصد( أ)مرصف افراجحل وذـة 

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

        

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ9/5/1429 :التاريخ              (825)القرار              
 

 إجاشة ًَخل يعكد بيع عكاز بايتكطيط اجملاش بايكساز : املوضوع

 ، وًَخكني يعكدي اضتصٓاع (580)ذي ايسقِ 

 (774)اجملاشئ بايكساز ذي ايسقِ 
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿد، وهفف وهدحبف ومدـ تدبعفؿ 

 :بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدادس بعدد ادئتدغ،  ؾنن

 -هددددد 9/5/1429و8افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 14/5/2008و13

 :ـظر ذم إجازة ادالحؼ اآلتقةادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾ

وافتددداريخ ( 580)مؾحدددؼ فعؼدددد بقدددع ظؼدددار بافتؼسدددقط ادجددداز بدددافؼرار قي افدددرؿؿ  -1

 .هد12/4/1424

اشتصـاع مـدزل فؾعؿقدؾ ظدذ أرض كؾقـدة فدف ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ عؼد مؾحؼ ف -2

 .هد6/8/1428وافتاريخ ( 774)

ـزل ظؾقفا ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ ذاء أرض مـ افؼـة واشتصـاع معؼد مؾحؼ ف -3

 .هد6/8/1428وافتاريخ ( 774)

ادالحددؼ ادددذـقرة أظدداله ـخقددار إودداذم فؾؼدديؽغ ادتضددامـغ، حيددؼ  محقددث شتسددتخد

 .فؾؿرصف بؿقجبفا أخذ افؼسط ادستحؼ مـفام مجقعا أو مـ أحد ا
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ئدة إجدازة مؾحدؼ وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مدـ افتعدديالت ؿدررت اهلق

اشتصـاع مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف، ومؾحؼ عؼد فعؼد بقع ظؼار بافتؼسقط، ومؾحؼ ف

ذاء أرض مـ افؼـة واشتصـاع مـزل ظؾقفا بافصقغة ادرؾؼدة هبدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ عؼد ف

 .اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

 ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا       عبــهللاب :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ9/5/1429: التاريخ              ( 826)القرار              
 

  «عكد بيع أضِٗ باألجٌ»تعديٌ : املوضوع

 (750)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسدادس بعدد ادئتدغ، 

 -هددددد 9/5/1429و8افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء 

ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ  م، بعد اضالظفا14/5/2008و13

ادجداز بدافؼرار  "ظؼد بقع أشدفؿ باألجدؾ"تعديؾ ؾـظر ذم ذـة افراجحل فؾخدمات ادافقة: ف

م: وقفدؽ ددا اشدتجد فددى 12/3/2007 -هد 22/2/1428وافتاريخ ( 750)قي افرؿؿ 

 .اجلفة ادعـقة ذم افؼـة مـ أمقر تتعؾؼ بادقوقع

 :دراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت ؿررت اهلقئة ما يليتوبعد اف

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، وال  "أشفؿ باألجؾظؼد بقع "إجازة : أوالً 

هدد، ؾؾؾجفددة 22/2/1428وافتدداريخ ( 750)يعدد هدذا افؼددرار مؾغقدًا فؾعؼددد ادجداز بدافؼرار 

 .افعؿؾ بلي مـفام

بلن ظذ افؼـة أن تؾتدزم ذم هدذا ( 750)تمـد اهلقئة ظذ ما ورد ذم افؼرار قي افرؿؿ :  اكقاً 

 :افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة

 .أن تؽقن األشفؿ كؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ (1
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أن تؽددقن األشددفؿ كددا تـطبددؼ ظؾقددف افضددقابط افؼددظقة افصددادرة مددـ اهلقئددة ذم صددلن  (2

 .افتعامؾ باألشفؿ

ؽقن ادشسي باألجؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي بداع األشدفؿ ظدذ افؼدـة: أال ي (3

 .فئال يؽقن قفؽ مـ بقع افعقـة

أال يثدؾ األشددفؿ حمددؾ افبقدع إػ أجددؾ مقجددقدات ال ادقز ؾقفددا افتلجقددؾ، ـافددذهب  (4

 .وافػضة وافعؿالت وـافؼـات افتل تؽقن حتت افتلشقس: ألن مقجقداهتا ما زافت كؼقداً 

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفاك مقاضلة أو حقؾة أال تؽقن هـ (5

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ20/5/1429: التاريخ            (827)القرار              
 

 «إقساز نؿالء بهؿاية غسّ وأداء وتعٗد» إجاشة منوذج: املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ئتدغ، ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدابع بعدد اد

-هددددد 20/5/1429و19افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افسددددبت واألحددددد 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ 25/5/2008و24

إؿدرار ـػددالء بؽػافددة ؽددرم وأداء "إدارة مسداكدة االئددتامن وافددتحؽؿ: فؾـظدر ذم إجددازة كؿددققج 

جبدف جمؿقظدٌة مدـ افؽػدالء صخصدًا أو ذـدًة فددى مرصدف وهق كؿققج َيؽػدؾ بؿق "وتعفد

 .افراجحل

وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة إجدازة كؿدققج 

 .بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "إؿرار ـػالء بؽػافة ؽرم وأداء وتعفد"

 .هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ 

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ28/5/1429: التاريخ                       (  828) قرارال             
 

 إجاشة ايطخب عًى ٖدايا عيٓية يعُالء َٓتج وطين: املوضوع
 

ومدـ  ،هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف احلؿد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

، افثدامـ بعدد ادئتدغؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 -د هدددد28/5/1429و27 يددددقمل األحددددد واال ـددددغ، رابعددددةافدددددورة اف ثافثددددة،افسددددـة اف

مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفدا ظدذ 2/6/2008و1

بقع )ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة افسحب ظذ هدايا ظقـقة فعؿالء مـتج وضـل جؿقظة اد

 :، وقفؽ ظذ افـحق اآليت(األشفؿ بافتؼسقط

 .يتؼدم افعؿقؾ بطؾب احلصقل ظذ يقيؾ وضـل -1

وؾؼدًا فؾضدقابط -ام يقيؾف مـ خالل مـتج وضـل ببقع األشفؿ ظؾقف بافتؼسدقط ظـد إي -2

ددغ افعؿقددؾ بنمؽاكقددة دخقفددف ذم شددحب ظددذ هديددة ظقـقددة،  -افصددادرة مددـ اهلقئددة افؼددظقة ُيبؾن

 .وفؾعؿقؾ أن خيتار افدخقل ذم افسحب أو ال

ؼترص األمر ظذ فـ يؼقم ادرصف بنجراء أي محالت تسقيؼقة بشلن اهلدية افعقـقة، وشق -3

 .إبالغ افعؿقؾ بذفؽ ذم افػرع

وبعد االضالع ظدذ ـدالم أهدؾ افعؾدؿ واخدتالؾفؿ ذم حؽدؿ هدذا افـدقع مدـ اهلددايا حظدرًا 

 .وإباحة

اهلدايا ": هد، وظـقاكف28/10/1414وافتاريخ  184وبعد االضالع ظذ افؼرار قي افرؿؿ 

 ."سقاحقةافتل تؼدمفا افؼـة فعؿالئفا مؼابؾ ذائفؿ صقؽاهتا اف
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حؽؿ  ":هد، وظـقاكف18/11/1428وافتاريخ  790وبعد االضالع ظذ افؼرار قي افرؿؿ 

 ."افسحب ظذ جقائز ظقـقة دـ يػتح حسابا فؾقشاضة ذم األشفؿ

أكدف ال مداكع مدـ تؼدديؿ باألـثريدة  ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وافتلمدؾ،  افدراشةد وبع

ؾعؿالء افذيـ يشسون مـدف أشدفاًم بافتؼسدقط وقفدؽ ادرصف هدايا ظقـقة ظـ ضريؼ افسحب ف

 :بافؼضغ اآلتقغ

أال تؽقن ؿقؿة اجلقائز حمّؿؾة ظدذ ادشدسيـ بدلن يزيدد ادرصدف ذم افدثؿـ ادعتداد فبقدع  -1

 .األشفؿ مـ أجؾ افسحب ظذ تؾؽ اهلدايا

 .أن يؽقن مؼصقد افعؿقؾ ذاء األشفؿ -2

 .فف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ ه

 

ا باهلل  ي اأهللا عبـهللاب  ـي  ـ  ا    ( )ا باهلل اأبار مح( )عبهللاب  ي عقأ  :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

 

                                                 
 .«متقؿػ» :حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ ظؼقؾ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«متقؿػ»: ظذ افؼرار، و كص حتػظفحتػظ افشقخ أمحد ادبارـل  (2)
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 هـ7/6/1429: التاريخ              (829)القرار             
 

 إجاشة بسْاَج متويٌ شساء ايعكازات يًشسنات : املوضوع

 عٔ طسيل املشازنة

  857ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  

 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان 

 :إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افتاشدع بعدد اددائتغ، 

 -هددددد7/6/1429و6افثال دددداء واألربعدددداء ل يددددقمافسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، 

مدا ورد مدـ  بشدلنمذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بعد اضالظفا ظذ  م،11/6/2008و10

ركامج يقيؾ ذاء افعؼدارات فؾؼدـات ظدـ ضريدؼ بؾـظر ذم ادرصؾقة فؾؼـات: فجؿقظة اد

 يبقدع دؿ  ،رادشارـة افذي يسدتخدم ادرصدف ؾقدف هدقغة ادشدارـة مدع افعؿدالء ذم يؾدؽ ظؼدا

 ادسدتـدات حسدبادرصف حصتف مـ قفؽ افعؼدار ظدذ افعؿقدؾ، ويدتؿ تـػقدذ تؾدؽ ادعامؾدة 

 :اآلتقة

 .افراجحل مرصف حصة بؼاء ووظد ظؼار ذم مشارـة ضؾبكؿققج  -1

 .اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم يؾؽ ظؼار -2

 .ظؼد بقع بافتؼسقط حلصة افؼـة ذم ظؼار مشسك -3

: ومقوددقظف هدد27/7/1427وافتدداريخ ( 726)قي افدرؿؿ  وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار

وافتدداريخ  ( 631)، وظددذ افؼددرار قي افددرؿؿ "ادسدداــ فتؿقيددؾ افراجحددل بركددامج إجددازة"
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 تتعؾدؼ وكدامقج ظؼدقد وإجدازة ظؼاريدة، إيرادات رهـ حؽؿ ": هد ومقوقظف10/7/1425

 إجدازة ": ظفومقودق هد23/11/1427وافتاريخ ( 740)، وظذ افؼرار قي افرؿؿ " بذفؽ

 ." ومؾحؼاهتا مؾؽ ذـة إلكشاء تػاؿقةا

 : وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت ؿررت اهلقئة ما يليت

، "ضؾدب مشدارـة ذم ظؼدار ووظدد بؼداء حصدة مرصدف افراجحدل"إجازة كؿققج  :أولاً

 "ؼدـة ذم ظؼدار مشدسكظؼد بقع بافتؼسقط حلصدة اف"، و"اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم يؾؽ ظؼار"و

 .بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة:ًثانياًا

وبغ مافؽ افعؼار ظؼد شدابؼ مؾدؽ بؿقجبدف افعؿقدؾ ( افؼيؽ)أال يؽقن بغ افعؿقؾ ( 6

 .افعؼار: فئال يمدي إػ افعقـة

 .ء افعؼار وؾؼ هقغة مـ افصقغ ادجازة مـ اهلقئة افؼظقة بضقابطفاأن يؽقن ذا( 7

 .أن يؽقن وظد افعؿقؾ بؼاء حصة مرصف افراجحل وظدا ؽر مؾزم( 8

أن يؽقن تـػقذ تؾؽ ادعامؾة مرتبًا وؾؼًا فتسؾسؾ افدـامقج وافق دائؼ حسدب ورودهدا ذم ( 9

 .افػؼرة أوالً مـ هذا افؼرار

 .حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا هذو

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ 7/6/1429: التاريخ                          (830)القرار                
 

  «ألجٌإبداء زغبة يف شساء أضِٗ با»تعديٌ منوذج : املوضوع

 اضتبيإ »، وإجاشة منوذج (662)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 

 «عٔ عُيٌ يسغب يف شساء أضِٗ باألجٌ

  875ًَػى بايكساز ذي ايسقِ  «اضتبيإ عٔ عُيٌ يسغب يف شساء أضِٗ باألجٌ»منوذج  
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

  :ؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعف

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افتاشدع بعدد ادئتدغ، 

 -هددددد 7/6/1429و6افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء 

ورد مدـ  م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا11/6/2008و10

إبددداء رؽبددة ذم ذاء أشددفؿ "ذـددة افراجحددل فؾخدددمات ادافقددة: فؾـظددر ذم تعددديؾ كؿددققج 

هددد، وإجددازة كؿددققج 28/2/1426وافتدداريخ ( 662)ادجدداز بددافؼرار قي افددرؿؿ  "باألجددؾ

 ."اشتبقان ظـ ظؿقؾ يرؽب ذم ذاء أشفؿ باألجؾ"

 :، ؿررت اهلقئة ما يليتوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا افؼددرار  "إبدداء رؽبدة ذم ذاء أشددفؿ باألجدؾ"إجدازة كؿدققج  :أولاً

 "إبداء رؽبة ذم ذاء أشفؿ باألجؾ"ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؿؾ بدـؿققج 

 .هد28/2/1426وافتاريخ ( 662)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

بافصدقغة ادرؾؼدة  "اشتبقان ظـ ظؿقؾ يرؽب ذم ذاء أشدفؿ باألجدؾ"ة كؿققج إجاز:ًثانياًا

 .هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة
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هدد مدـ 22/2/1428وافتاريخ ( 750)تمـد اهلقئة ظذ ما ورد ذم افؼرار قي افرؿؿ  :ثالثاًا

 :أن ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة

 .شفؿ كؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا ظذ افعؿقؾأن تؽقن األ  (1

أن تؽقن األشفؿ كا تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصادرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامؾ   (2

 .باألشفؿ

أال يؽقن ادشسي باألجؾ مـ ذـة افراجحل هق افدذي بداع األشدفؿ ظدذ افؼدـة:   (3

 .فئال يؽقن قفؽ مـ بقع افعقـة

حمددؾ افبقددع إػ أجددؾ مقجددقدات ال اددقز ؾقفددا افتلجقددؾ، ـافددذهب  أال يثددؾ األشددفؿ  (4

 .وافػضة وافعؿالت وـافؼـات افتل تؽقن حتت افتلشقس: ألن مقجقداهتا ما زافت كؼقداً 

 .أال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة فؾتؿقيؾ بافػائدة افربقية  (5

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ21/6/1429             (831) قرارال             
 

 ، (774)تعديٌ عكدي االضتصٓاع اجملاشئ بايكساز : املوضوع

 (580)وعكد بيع عكاز بايتكطيط اجملاش بايكساز 

 

ومدـ  ، وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

احلدادي ظؼد بعدد ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 ؼهددددد ادقاؾدددد21/6/1429 يددددقم األربعدددداء، رابعددددةافدددددورة اف ثافثددددة،، افسددددـة افادئتددددغ

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا بشددلن مدداورد مددـ م، بعددد اضالظفددا ظددذ 25/6/2008

 :ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم تعديؾ افعؼقد اآلتقةجؿقظة اد

( 774)ظؼد اشتصـاع مـزل فؾعؿقؾ ظدذ أرض كؾقـدة فدف ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  -1

 .هد6/8/1428وافتاريخ 

فؼـة واشتصـاع مـزل ظؾقفا ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ ظؼد ذاء افعؿقؾ أروًا مـ ا -2

 .هد6/8/1428وافتاريخ ( 774)

 .هد12/4/1424وافتاريخ ( 580)ظؼد بقع ظؼار بافتؼسقط ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  -3

 .فتؽقن متاحة فؾعؿالء ؽر حمقيل افراتب

صـاع مـدزل فؾعؿقدؾ ظؼد اشتإجازة  ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وافتلمؾ،  افدراشةد وبع

ظؼدد ذاء افعؿقدؾ أرودًا مدـ افؼدـة واشتصدـاع  و ظذ أرض كؾقـة فف فغر حمقيل افراتب،
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بافصدقغة ادرؾؼدة  مـزل ظؾقفا فغر حمقيل افراتب، و ظؼد بقع ظؼار بافتؼسقط فغر حمقيل افراتب

فسابؼة ؾؾؾجفة افعؿدؾ هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، وال يعد هذا افؼرار مؾغقا فؾعؿؾ بافعؼقد ا

 .بلي مـفا

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا باـهلل  ـي اأـهللا عبـهللاب  ـي  ـ              :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

 

                                                 
مـ مرؾؼل افؼدرار ( 9)مع افتحػظ ظذ افػؼرة »: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف  (1)

 .«(3)مـ ادرؾؼ ( 9)و ادادة ( 1،2)
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 هـ18/7/1429: التاريخ            (832) قرارال             
 

 إجاشة بسْاَج ايساجخي الضتصٓاع وحدة يف دلُع عُساْي: وعاملوض

  852از عكاز ًَػى بايكساز ذي ايسقِ جيعكد إ 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع ظؼدد بعددد الشدتثامر ذم اجتامظفددا ؾدنن اهلقئددة افؼدظقة فؼددـة افراجحدل ادرصددؾقة ف

 هدد ادقاؾدؼ18/7/1429و17يدقمل األحدد واال ـدغ ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ بعد اضالظفا ظذ  ،م21/7/2008و20

حددة ذم جمؿدع ظؿدراو، ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم بركامج افراجحدل الشتصدـاع وجؿقظة اد

ويؼقم افزكامج ظذ ادشارـة بغ ادرصف وافعؿقؾ ذم اشتصـاع وحددة ذم جمؿدع ظؿدراو،  دؿ 

يزمان ظؼدًا مع افصاكع إلكشائفا، وبعدد يدام إكشدائفا يبقدع ادرصدف كصدقبف ظدذ افعؿقدؾ، أو 

 .ُيمجر حصتف ظؾقف بلجرة متغرة مع افتؿؾقؽ افالحؼ ادعؾؼ ظذ افسداد

 :تـػقذ تؾؽ ادعامؾة بافـسبة فإلجارة وؾؼًا فؾؿستـدات اآلتقة ويتؿ

كؿققج ضؾب مشارـة ذم اشتصدـاع وحددة ذم جمؿدع ظؿدراو ووظدد باشدتئجار حصدة  -1

 .مرصف افراجحل

 .كؿققج ظرض بقاكات إجارة ظؼار بعد االصساك ذم اشتصـاظف -2

 .اتػاؿقة مشارـة ذم اشتصـاع وحدة ذم جمؿع ظؿراو -3

 .اشتصـاع وحدة ذم جمؿع ظؿراو ظؼد -4

 .ظؼد إجارة ظؼار -5

 .كؿققج إؿرار برهـ حصة افعؿقؾ ذم ظؼار مشسك -6
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 .كؿققج يؾقؽ معؾؼ ظذ شداد األجرة -7

 :ويتؿ تـػقذ تؾؽ ادعامؾة بافـسبة فؾبقع وؾؼا فؾؿستـدات اآلتقة

ة مرصدف كؿققج ضؾب مشارـة ذم اشتصدـاع وحددة ذم جمؿدع ظؿدراو ووظدد بؼداء حصد* 

 .افراجحل

 .كؿققج ظرض بقاكات بقع ظؼار بعد االصساك ذم اشتصـاظف* 

 .اتػاؿقة مشارـة ذم اشتصـاع وحدة ذم جمؿع ظؿراو* 

 .ظؼد اشتصـاع وحدة ذم جمؿع ظؿراو* 

 .ظؼد بقع ظؼار بافتؼسقط* 

 .كؿققج إؿرار برهـ حصة افعؿقؾ ذم ظؼار مشسك* 

 :ما يليت ؿررت اهلقئةجراء مجؾة مـ افتعديالت وافـظر وادـاؿشة وإ افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا  "بركامج افراجحل الشتصـاع وحدة ذم جمؿع ظؿراو"إجازة  :أول

 .افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة :ثانيا

صداكع أي ظؼدد شدابؼ بخصدقص مدا تضدؿـف وبغ اف( افؼيؽ)أال يؽقن بغ افعؿقؾ  -1

 .حمؾ هذا افعؼد: فئال يمدي إػ افعقـة

 .أن يؽقن وظد افعؿقؾ بؼاء حصة مرصف افراجحل وظدًا ؽر مؾزم -2

أن يؽقن تـػقذ تؾؽ ادعامؾة مرتبًا وؾؼًا فتسؾسؾ افـامقج وادسدتـدات حسدب ورودهدا  -3

 .ذم افػؼرة أوالً مـ هذا افؼرار

 .ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ 
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ا ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا باـهلل  ـي اأـهللا عبـهللاب  ـي  ـ              :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

                                                 
ع افؼعار مـ ظؼد بق( 9)مع افتحػظ ظذ افػؼرة »: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«بافتؼسقط



 1257 

 

 هـ18/7/1429: التاريخ            (833) قرارال             
 

 إجاشة عكود اضتهُاٍ اضتصٓاع َٓصٍ، : املوضوع

 «ذلطس تطًيِ عكاز َٔ قبٌ املصسف يًُكاوٍ»وذج وإجاشة من
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع ظؼدد بعددد ؾدنن اهلقئددة افؼدظقة فؼددـة افراجحدل ادرصددؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفددا 

 هدد ادقاؾدؼ18/7/1429و17 يدقمل األحدد واال ـدغ، رابعةافدورة اف فثة،ثا، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة ، بعد اضالظفا ظذ مؽة ادؽرمة، زمزم جراكدم، ذم 21/7/2008و20

ادرصدؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة ظؼدد اشتصدـاع جؿقظدة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ اد

كؾقـدة فدف، وظؼدد اشتصدـاع الشدتؽامل بـداء مـدزل الشتؽامل بـداء مـدزل فؾعؿقدؾ ظدذ أرض 

فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف فغر حمقيل افراتب، وظؼد ذاء افعؿقؾ مـزال ؽر مؽتؿدؾ افبـداء 

مـ افؼـة واشتصـاظفا الشتؽامفف، وظؼد ذاء افعؿقؾ مـزال ؽر مؽتؿؾ افبـاء مدـ افؼدـة 

مدـ ؿبدؾ ادرصدف  ظؼدار تسدؾقؿحمرضد "واشتصـاظفا الشتؽامفف فغر حمقيل افراتب، وكؿققج 

 ."فؾؿؼاول

ظؼدد "إجدازة : ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

ظؼد اشتصـاع الشتؽامل بـاء "، و"اشتصـاع الشتؽامل بـاء مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف

ؼدد ذاء افعؿقدؾ مـدزال ؽدر ظ"، و"مـزل فؾعؿقؾ ظدذ أرض كؾقـدة فدف فغدر حمدقيل افراتدب

ظؼد ذاء افعؿقؾ مـدزال ؽدر مؽتؿدؾ "، و"مؽتؿؾ افبـاء مـ افؼـة واشتصـاظفا الشتؽامفف
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 ظؼدار تسدؾقؿحمرضد "، وكؿققج "افبـاء مـ افؼـة واشتصـاظفا الشتؽامفف فغر حمقيل افراتب

 .بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مـ ؿبؾ ادرصف فؾؿؼاول

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا باـهلل  ـي اأـهللا عبـهللاب  ـي  ـ              :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

 

 

                                                 
مدـ مرؾؼدل افؼدرار ( 9)مع افتحػظ ظذ اددادة »: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«(2،4)مـ مرؾؼل افؼرار ( 13)ادة و اد( 1،3)
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 هـ18/7/1429: التاريخ              (  834) قرارال             
 

 بايتكطيط بطُإ ايعكاز، إجاشة عكدي بيع أضِٗ : املوضوع

  «إؾادة بإؾساؽ عكاز باضِ ايشسنة»وتعديٌ منوذج 

 (789)اجملاش بايكساز 
ً

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع ظؼدد بعددد ذم اجتامظفددا  ؾدنن اهلقئددة افؼدظقة فؼددـة افراجحدل ادرصددؾقة فالشدتثامر

 هدد ادقاؾدؼ18/7/1429و17 يدقمل األحدد واال ـدغ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ بعد اضالظفا ظذ ، م21/7/2008و20

افعؼار، وظؼد بقع ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط بضامن جؿقظة اد

إؾدادة بدنؾراغ ظؼدار باشدؿ "أشفؿ بافتؼسقط بضامن افعؼار فغر حمقيل افراتب، وتعديؾ كؿققج 

 .هد4/11/1428وافتاريخ ( 789)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "افؼـة

ظؼدد "إجدازة : قررت ًاييةرةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

ظؼد بقدع أشدفؿ بافتؼسدقط بضدامن افعؼدار فغدر حمدقيل "، و"ط بضامن افعؼاربقع أشفؿ بافتؼسق

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار ادقؿعدة مدـ  "إؾادة بنؾراغ ظؼدار باشدؿ افؼدـة"، و كؿققج "افراتب

ادجاز بدافؼرار  "إؾادة بنؾراغ ظؼار باشؿ افؼـة"اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا افعؿؾ بـؿققج 

 . هد4/11/1428افتاريخ و( 789)قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 ٕ ا (1)عبــهللاب  ـي عقأــ ا باــهلل اأبـار محا باــهلل  ـي اأــهللا عبـهللاب  ــي  ــ       :املوقعـو

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

                                                 
 .«مـ افعؼديـ( 9)مع افتحػظ ظذ افػؼرة »: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)
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 هـ18/7/1429: التاريخ           ( 835) قرارال             
 

  «طًب بطاقة صساف ايساجخي ايدويية»منوذج تعديٌ : املوضوع

 (551)اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع ظؼدد بعددد ؾدنن اهلقئددة افؼدظقة فؼددـة افراجحدل ادرصددؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفددا 

 هدد ادقاؾدؼ18/7/1429و17يدقمل األحدد واال ـدغ ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افئتغاد

مذـرة افعرض ادعدة بعد اضالظفا ظذ  مؽة ادؽرمة، زمزم جراكد،م، ذم 21/7/2008و20

ضؾب بطاؿدة "ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم تعديؾ كؿققج جؿقظة مـ أماكتفا بشلن ماورد مـ اد

 .هد20/11/1423وافتاريخ ( 551)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "افدوفقةرصاف افراجحل 

ضؾددب بطاؿددة رصاف "كؿددققج إجددازة : ؿددررت اهلقئددةوافـظددر وادـاؿشددة،  افدراشددةد وبعدد

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا افعؿؾ  "افراجحل افدوفقة

وافتداريخ ( 551)ادجاز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "ل افدوفقةضؾب بطاؿة رصاف افراجح"بـؿققج 

 .هد20/11/1423

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ18/9/1429 :التاريخ             (836) قرارال             
 

 ،«حواية/طًب إصداز شيو َصسيف»إجاشة منوذج : املوضوع

 (671)وإيػاء ايعٌُ بايُٓوذج اجملاش بايكساز  
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشدع ظؼد بعدد ـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼد

 هد ادقاؾؼ18/9/1429و17يقمل األربعاء واخلؿقس ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 18/9/2008و17

 "حقافدة/ضؾدب إهددار صدقؽ مرصدذم"ديؾ كؿققج ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم تعجؿقظة اد

 .هد26/4/1426وافتاريخ ( 671)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

إجدازة كؿدققج  ؿررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بدافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدّد هدذا  "حقافة/ضؾب إهدار صقؽ مرصذم"

 .هد26/4/1426وافتاريخ ( 671)ر مؾغقًا فؾعؿؾ بافـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ افؼرا

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ  ا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ18/9/1429: التاريخ            (837) قرارال             
 

 إجاشة عكد بيع أضِٗ بايتكطيط، : املوضوع

 ذلويي ايساتب،  وعكد بيع أضِٗ بايتكطيط يػري

 (761)وإيػاء ايعٌُ بايعكد اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :قم افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ ي

افتاشدع ظؼد بعدد  ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا

 هد ادقاؾؼ18/9/1429و17يقمل األربعاء واخلؿقس ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

ـ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدم، بعد اضالظفا ظذ 18/9/2008و17

ادرصدؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة ظؼدد بقدع أشدفؿ بافتؼسدقط، وظؼدد بقدع أشدفؿ جؿقظة اد

 .بافتؼسقط فغر حمقيل افراتب

 :ما يليت ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

 "قيل افراتبظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فغر حم"، و "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط"إجازة  :أولاً

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼدرار مؾغقدًا افعؿدؾ بعؼدد بقدع أشدفؿ 

 .هد29/4/1428وافتاريخ ( 761)بافتؼسقط ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم تعامؾفا بافعؼديـ ادذـقريـ ما يليت :ثانياًا

ؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصادرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامؾ أن تؽقن األشفؿ كا تـطب -1

 .باألشفؿ
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ؾة ذم حمػظتفا ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ -2  .أن تؽقن األشفؿ كؾقـة فؾؼـة ومسجن

أن يتؿ افتعاؿد بـاء ظذ افتؽؾػة احلؼقؼقة فؼاء افؼـة فألشفؿ حمؾ افعؼدد: ألن افبقدع  -3

 .ماكةهـا بقع مرابحة، وادرابحة مـ بققع األ

أال يؽقن ادشسي باألجؾ مـ ذـة افراجحل هدق افدذي بداع األشدفؿ ظدذ افؼدـة:  -4

 .فئال يؽقن قفؽ مـ باب بقع افعقـة

أال يثؾ األشفؿ حمؾ افبقع اآلجؾ مقجقدات ال اقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهب وافػضة  -5

 .كؼقداً  وافعؿالت وـافؼـات افتل تؽقن حتت افتلشقس: ألن مقجقداهتا ما زافت

 .أال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة فؾتؿقيؾ بافػائدة افربقية -6

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ــوٕ ا يوســف الغفــأصا  1باــهلل اأبــار محا باــهلل  ــي اأــهللا عبــهللاب  ــي  ــ        :املوقع

 .صاحل اللحأهللان

 

                                                 
مدع ادخافػدة ظدذ حؾدقل رء مدـ : بدـ خـدغ»: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«مـ ادرؾؼ افثاو( 8)مـ ادرؾؼ األول و ـام ذم افػؼرة ( 9)األؿساط ـام ذم افػؼرة 
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 هـ18/9/1429: التاريخ            (  838) قرارال             
 

 إجاشة عكد شساء عكاز َع خياز ايشسط يًُشرتي،: املوضوع

 (614)وإيػاء ايعٌُ بايعكد اجملاش بايكساز  
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشدع ظؼد بعدد ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼدـة افراجحدل 

 هد ادقاؾؼ18/9/1429و17يقمل األربعاء واخلؿقس ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

اجتامظدددات اهلقئدددة ؿاظدددة  افريددداض، مبـدددك اإلدارة افعامددة،م، ذم مديـددة 18/9/2008و17

جؿقظدة تفدا بشدلن مداورد مدـ ادمدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماك، بعد اضالظفدا ظدذ افؼظقة

 .ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة ظؼد ذاء ظؼار مع خقار افؼط فؾؿشسي

إجدازة ذاء  ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وإجدراء مجؾدة مدـ افتعدديالت،  افدراشةد وبع

فؼدرار ظؼار مع خقار افؼط فؾؿشسي بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا ا

 .هد26/2/1425وافتاريخ ( 614)مؾغقًا افعؿؾ بافعؼد ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

باهلل اأبار محا باهلل  ي اأهللا عبهللاب  ي    ا يوسف الغفأصا صاحل  :املوقعوٕ

 .اللحأهللان
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 هـ18/9/1429: التاريخ            (  839) قرارال             
 

 إقساز وتعٗد طًب بطاقة ايصساف »إجاشة منوذج : املوضوع

 «اآليي اخلاص باألَي وايهؿيـ
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

، افتاشدع ظؼد بعدد ادئتدغ ؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفداؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرص

 هدددد ادقاؾدددؼ18/9/1429و17 يدددقمل األربعددداء واخلؿدددقس، رابعدددةافددددورة اف ثافثدددة،افسدددـة اف

، اجتامظدات اهلقئدة افؼدظقةؿاظدة  افرياض، مبـك اإلدارة افعامدة،م، ذم مديـة 18/9/2008و17

ادرصدؾقة فألؾدراد: جؿقظدة شلن مداورد مدـ ادمذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا ببعد اضالظفا ظذ 

 ."إؿرار وتعفد ضؾب بطاؿة افرصاف اآليل اخلاص باألمل وافؽػقػ"فؾـظر ذم إجازة كؿققج 

إجدازة كؿدققج  ؿررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار  "إؿرار وتعفد ضؾب بطاؿة افرصاف اآليل اخلاص باألمل وافؽػقػ"

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

باهلل اأبار محا باهلل  ي اأهللا عبهللاب  ي    ا يوسف الغفأصا صاحل  :املوقعوٕ

 .اللحأهللان
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 هـ18/9/1429: التاريخ            ( 840) قرارال             

 

 إجاشة ثالثة َالحل َسؾكة باتؿاقية : املوضوع

 االعتبازية  تصسف زواتب ايشدصيا

 (720)َٔ خالٍ بطاقات ايصساف اآليي اجملاشة بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشدع ظؼد بعدد راجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼدـة اف

 هد ادقاؾؼ18/9/1429و17يقمل األربعاء واخلؿقس ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 18/9/2008و17

 :يتادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة اآلجؿقظة اد

االظتباريدة مدـ  ت، ادرؾدؼ باتػاؿقدة رصف رواتدب افشخصدقا"مؾحؼ بعدد افعامؾغ" -1

 .هد5/4/1427وافتاريخ ( 720)خالل بطاؿات افرصاف اآليل ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ 

، ادرؾؼدة باتػاؿقدة رصف "اجلفدة لمؾحؼ تسدؾقؿ افبطاؿدات واألرؿدام افندية ددقطػ" -2

ة مـ خالل بطاؿدات افرصداف اآليل ادجدازة بدافؼرار قي افدرؿؿ االظتباري ترواتب افشخصقا

 .هد5/4/1427وافتاريخ ( 720)

 ت، ادرؾدؼ باتػاؿقدة رصف رواتدب افشخصدقا"ضؾب دخقل ألكظؿة افؼـة"كؿققج  -3

وافتدداريخ ( 720)االظتباريددة مددـ خددالل بطاؿددات افرصدداف اآليل ادجددازة بددافؼرار قي افددرؿؿ 

 .هد5/4/1427
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مؾحدؼ "إجدازة  ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

، و كؿددققج "اجلفددة لمؾحددؼ تسددؾقؿ افبطاؿددات واألرؿددام افنددية دددقطػ"، و"بعدددد افعددامؾغ

 .،  بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة"ضؾب دخقل ألكظؿة افؼـة"

 .بف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهح

 

باهلل اأبار محا باهلل  ي اأهللا عبهللاب  ي    ا يوسف الغفأصا صاحل  :املوقعوٕ

 .اللحأهللان
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 هـ18/9/1429: التاريخ                       (   841) قرارال             
 

 ذلطس ؾتح صٓدوم أَاْات »إجاشة منوذج : املوضوع

 /ذلطس نطس»، ومنوذج «حبطوز اجلٗة ايسمسية املدتصة

 «تػيري قؿٌ خصْة
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشدع ظؼد بعدد ؾنن اهلقئة افؼدظقة فؼدـة افراجحدل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 هد ادقاؾؼ18/9/1429و17يقمل األربعاء واخلؿقس ، ةرابعافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

اجتامظدددات اهلقئدددة ؿاظدددة  افريددداض، مبـدددك اإلدارة افعامددة،م، ذم مديـددة 18/9/2008و17

جؿقظدة مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ اد، بعد اضالظفدا ظدذ افؼظقة

 :ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة اآليت

 ."ؾتح هـدوق أماكات بحضقر اجلفة افرشؿقة ادختصةحمرض  "كؿققج  -1

 ."تغقر ؿػؾ خزكة/حمرض ـن"كؿققج  -2

إجدازة كؿدققج  ؿررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

تغقر /حمرض ـن"، و كؿققج "حمرض ؾتح هـدوق أماكات بحضقر اجلفة افرشؿقة ادختصة"

 .غة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، بافصق"ؿػؾ خزكة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

باهلل اأبار محا باهلل  ي اأهللا عبهللاب  ي    ا يوسف الغفأصا صاحل  :املوقعوٕ

 .اللحأهللان
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 هـ15/10/1429: التاريخ          (   842)القرار              
 

، «تؿاقية إدازة حطاب أو ذلؿعة اضتجُاز يف ايبطائعا»إجاشة : املوضوع

 «خطاب عسض إلدازة حطاب أو ذلؿعة اضتجُاز»و
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ذم اجتامظفا افعؼديـ بعدد ادئتدغ، ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر 

 -هدددد 15/10/1429و14افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افرابعدددة، يدددقمل افثال ددداء واألربعددداء 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورد مـ 15/10/2008و14

 :ذـة افراجحل فؾخدمات ادافقة: فؾـظر ذم

، وهل اتػاؿقة بدغ افؼدـة "ػظة اشتثامر ذم افبضائعاتػاؿقة إدارة حساب أو حم"إجازة  -1

اشتثامر أمدقال افعؿقدؾ ذم افبضدائع شدقاء  -بصػتفا مضارباً -وظؿقؾفا بؿقجبفا تتقػ افؼـة 

أـاكت حمؾقة أم دوفقة، وشقاء أـان قفؽ ظـ ضريؼ االشتثامر مباذة ذم افسقق أم ظدـ ضريدؼ 

 .ه مـ افعؿالتاالشتثامر ذم هـاديؼ افبضائع بافريال أو بغر

 ."خطاب ظرض إلدارة حساب أو حمػظة اشتثامر"إجازة  -2

وبعد افدراشة وافـظدر وادـاؿشدة، وإجدراء مجؾدة مدـ افتعدديالت ؿدررت اهلقئدة إجدازة 

خطاب ظرض إلدارة حساب أو "، و"اتػاؿقة إدارة حساب أو حمػظة اشتثامر ذم افبضائع"

أن يؽدقن االشدتثامر ذم  ظدذ ، ر ادقؿعة مـ اهلقئةبافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرا "حمػظة اشتثامر
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أدوات جمازة مـ اهلقئة افؼظقة، ووؾؼًا فؾضقابط افصدادرة مدـ اهلقئدة بشدلن االشدتثامر ذم 

 .تؾؽ األدوات

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

الغفأصا صاحل  باهلل اأبار محا باهلل  ي اأهللا عبهللاب  ي    ا يوسف :املوقعوٕ

 .اللحأهللان
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 هـ21/10/1429: التاريخ                                 (     843) قرارال             
 

 «تعديٌ اضِ»إجاشة منوذج : املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :بعد تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما

احلادي وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هد ادقاؾدؼ21/10/1429و20يقمل اال ـغ وافثال اء ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 21/10/2008و20

 ."تعديؾ اشؿ"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة كؿققج جؿقظة اد

إجدازة كؿدققج  ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "تعديؾ اشؿ"

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ21/11/1429: التاريخ          (844) قرارال             
 

  «اتؿاقية إدازة حطاب اضتجُاز»إجاشة تعديٌ : املوضوع

 (678)اجملاشة بايكساز 
 

ومدـ  ،الم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافس

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثافث وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هد ادقاؾؼ21/11/1429و20يقمل افثال اء واألربعاء ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 19/11/2008و18

 "اتػاؿقدة إدارة حسداب اشدتثامر"ذـة افراجحل فؾخددمات ادافقدة: فؾـظدر ذم إجدازة تعدديؾ 

 هد7/6/1426وافتاريخ ( 678)ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ 

 "اتػاؿقددة إدارة حسدداب اشددتثامر" إجددازة ؿددررت اهلقئددةوافـظددر وادـاؿشددة،  افدراشددةد وبعدد

اتػاؿقدة إدارة "بافصقغة ادرؾؼة هلذا افؼرار، ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فؾعؿدؾ بدد 

 .هد7/6/1426وافتاريخ ( 678)ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ  "حساب اشتثامر

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

بــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا       ع :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ21/11/1429: التاريخ                     (845) قرارال             
 

 حتويٌ َٔ حطاب جاٍز حلطاب اضتجُازي »إجاشة منوذج : املوضوع

 «أو َٔ حطاب اضتجُازي حلطاب جاٍز
 

ومدـ  ،د هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افثافث وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هد ادقاؾؼ21/11/1429و20 يقمل افثال اء واألربعاء، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 19/11/2008و18

حتقيؾ مدـ حسداب جداٍر حلسداب "ذـة افراجحل فؾخدمات ادافقة: فؾـظر ذم إجازة كؿققج 

 ."اشتثامري أو مـ حساب اشتثامري حلساب جارٍ 

حتقيدؾ مدـ حسداب جداٍر "إجدازة كؿدققج  اهلقئدةؿدررت وافـظر وادـاؿشدة،  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة هلدذا افؼدرار ادقؿعدة  "حلساب اشتثامري أو مـ حساب اشتثامري حلساب جارٍ 

 .مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

أــهللا عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي ا      :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ26/11/1429: التاريخ                     (846)القرار             
 

 «اتؿاقية إيداع شناة وصدقات األؾساد»إجاشة : املوضوع
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :ـ، أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم افدي

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع وافعؼديـ بعدد 

هددددد ادقاؾددددؼ 26/11/1429ادئتددددغ، افسددددـة افثافثددددة، افدددددورة افرابعددددة، يددددقم اال ـددددغ 

م، بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدـ 24/11/2008

 ."اتػاؿقة إيداع زـاة وهدؿات األؾراد"رصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم ادجؿقظة اد

وهل اتػاؿقة يؼقم ادرصف بؿقجبفا بػتح حساب جاٍر مقحد فقزارة افشمون االجتامظقة، 

فتسفقؾ ظؿؾقة إيداع األؾراد فزـاهتؿ وهدؿاهتؿ،  ؿ حيدقل ادرصدف ادبدافغ ادقجدقدة ذم هدذا 

ػتددقح هلددذا افغددرض فدددى ممشسددة افـؼددد افعددر  احلسدداب مددع بدايددة ـددؾ صددفر إػ حسدداب م

 .افسعقدي

اتػاؿقة "وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة إجازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "إيداع زـاة وهدؿات األؾراد

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ26/11/1429: التاريخ           (847) قرارال             

 

 شسوط وأحهاّ إصداز بطاقة ايشخٔ »إجاشة : املوضوع

 «قبٌ االضتدداّ َٔ َصسف ايساجخي

  869ذي ايسقِ ًَػى بايكساز  

 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابع وافعؼديـ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هددددد ادقاؾددددؼ26/11/1429اال ـددددغ  يددددقم، رابعددددةافدددددورة اف ثافثددددة،، افسددددـة افادئتددددغ

مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظدذ 24/11/2008

ذوط وأحؽدام إهددار بطاؿدة افشدحـ ؿبدؾ "ادرصدؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة جؿقظة اد

 ."االشتخدام مـ مرصف افراجحل

فقستخدمفا ذم افسحب افـؼددي  وهل بطاؿة يؼقم افعؿقؾ بشحـفا بادبؾغ افذي يريده:

وذاء افسؾع واخلدمات، وحساب هذه افبطاؿة مرتبط باحلساب اجلاري فؾعؿقؾ، ويلخذ 

أحؽام احلساب اجلاري، وهلدا خصدائص افبطاؿدة االئتامكقدة مدـ حقدث افؼبدقل واالكتشدار 

واخلصؿ ظذ افتجار، ورشدقم اإلهددار وافتجديدد وإظدادة اإلهددار، ورشدقم افسدحب 

 .افـؼدي
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ذوط "إجازة : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد بعو

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار  "وأحؽام إهدار بطاؿة افشحـ ؿبؾ االشتخدام مـ مرصف افراجحل

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

أــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا      عبــهللاب  ــي عق  :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ26/11/1429: التاريخ                      (848)القرار              

 

 ، «اتؿاقية تطٗيالت» إجاشة:املوضوع

 (811)وإيػاء االتؿاقية اجملاشة بايكساز ذي ايسقِ 

 

ة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افرابع وافعؼديـ بعدد 

م، 24/11/2008 -هدد 26/11/1429ادئتغ، افسـة افثافثة، افدورة افرابعة، يقم اال ـدغ 

بعد اضالظفا ظدذ مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ ادجؿقظدة ادرصدؾقة 

وافتداريخ ( 811)ادجازة بدافؼرار قي افدرؿؿ  "اتػاؿقة تسفقالت"فؾؼـات: فؾـظر ذم تعديؾ 

 .هد11/3/1429

ة اتػاؿق"وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، ؿررت اهلقئة إجازة 

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا افعؿدؾ  "تسفقالت

 .هد11/3/1429وافتاريخ ( 811)ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ  "اتػاؿقة تسفقالت"بد

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا    عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا    :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ28/11/1429: التاريخ                      (  849) قرارال             
 

 ، وإيػاء ايعٌُ «..عكد إجياز عكاز»إجاشة : املوضوع

 ِ  (807)بايعكد اجملاش بايكساز ذي ايسق
 

ومدـ  ،مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلدامس وافعؼديـ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

-هدد28/11/1429و27يقمل افثال اء واألربعاء ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افبعد ادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ما ورد مـ ، بعد اضالظفا ظذ م26/11/2008و25

( 807)ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "...ظؼد إادار ظؼدار"ادجؿقظة اإلدارية: فؾـظر ذم تعديؾ 

 .هد4/3/1429وافتاريخ 

ظؼدد "إجدازة  ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا افعؿؾ بافعؼد  "...ارإاار ظؼ

 .هد4/3/1429وافتاريخ ( 807)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 ـي اأـهللا    ا باـهلل ( )عبهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا عبـهللاب  ـي  ـ         : اأوقعون

 .ا صاحل اللحأهللان( )يوسف الغفأص

                                                 
مدـ ( 10) ددادةمدـ ا( هدد)متحػظ ظذ افػؼرة »: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف  (1)

  .«افثؿـ افعؼد دخافػتفا فؾزوم افعؼد ومعؾقمقة

ألن ( 10)مدـ اددادة ( هدد)افتقؿػ ذم افػؼدرة »: حتػظ افشقخ يقشػ افغػقص ظذ افؼرار، و كص حتػظف  (2)

 .«تعؾقؼ افػسخ بخارج ظـ اشتؼرار افعغ أو افعؼد ؿد يـاذم فزومف مـ حقث األهؾ ذم ظؼد اإلجارة
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 هـ28/11/1429: التاريخ          (850) قرارال             
 

ٌ  «عُوية وضاطة األضِٗ»إجاشة منوذج : املوضوع  وإيػاء ايعُ

 (773)بايُٓوذج اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلدامس وافعؼديـ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 -هدد28/11/1429و27يقمل افثال اء واألربعاء ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افبعد ادئتغ

ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد مدـ  مذـرة افعرضبعد اضالظفا ظذ  م،26/11/2008و25

ادجداز  "ظؿقفة وشداضة األشدفؿ"ذـة افراجحل فؾخدمات ادافقة: فؾـظر ذم تعديؾ كؿققج 

 .هد6/8/1428وافتاريخ ( 773)بافؼرار قي افرؿؿ 

 "ظؿقفدة وشداضة األشدفؿ"إجدازة كؿدققج  ؿدررت اهلقئدةوافـظر وادـاؿشة،  افدراشةد وبع

رار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقدًا افعؿدؾ بدافـؿققج ادجداز بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼ

 .هد6/8/1428وافتاريخ ( 773)بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .اللحأهللان يوسف الغفأصا صاحل
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 هـ26/12/1429 :التاريخ                       ( 851) قرارال             
 

 حهِ إضكاط زضوّ تهًؿة ايبطاقة االئتُاْية : املوضوع

 عٔ ايعُالء ايرئ يصيد مثٔ َشرتياتِٗ بايبطاقة عٔ َبًؼ َعني
 

ومدـ  ،هفدف وهدحبف احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسدادس وافعؼديـ ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا 

 -هد 26/12/1429و25يقمل افثال اء واألربعاء ، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افبعد ادئتغ

افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشلن ماورد مدـ  مذـرةم، بعد اضالظفا ظذ 24/12/2008و23

عؿالء ظـ افافبطاؿة االئتامكقة  تؽؾػة حؽؿ إشؼاط رشقمادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم جؿقظة اد

 .مشسياهتؿ بافبطاؿة ظـ مبؾغ معغ ؿـ زيد يافذيـ 

 حقث يعد ادرصف ظؿقؾف حامؾ افبطاؿة االئتامكقة بلكف ذم حال زيادة  ؿـ مشسياتف بقاشطة

افبطاؿة االئتامكقة خالل افسـة ظـ مبؾغ معغ ؾنكدف شقسدؼط ظـدف رشدقم تؽؾػدة افبطاؿدة فؾسدـة 

ادؼبؾة، شقاء أـاكت افتؽؾػة مؼابؾ إهدار أو إظادة إهدار أو دمديدد، ويسدتػقد ادرصدف مدـ 

ـثرة ادشسيات مـ خالل كؼاط افبقع، وبافتايل زيادة ما يرده مـ مبافغ مؼتطعة مـ افتجار : هذا

 .ؿابع افبطاؿة االئتامكقة

هددد ومقوددقظف 24/7/1420وافتدداريخ ( 354)وبعددد االضددالع ظددذ افؼددرار قي افددرؿؿ 

هددد، 19/3/1422وافتدداريخ ( 464)، وظددذ افؼددرار قي افددرؿؿ "احلؽددؿ ذم بركددامج افتؿقددز"

وافتداريخ ( 610)، وظدذ افؼدرار قي افدرؿؿ "اخلصؿ ظذ ؿابؾ افبطاؿة االئتامكقة": ومقوقظف
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تؼددديؿ بركددامج جددائزة افـؼدداط ادؽتسددبة ظددذ اشددتخدام ": هددد، ومقوددقظف26/2/1425

هد ومقودقظف 11/3/1429وافتاريخ ( 812)، وظذ افؼرار قي افرؿؿ "افبطاؿات االئتامكقة

 ."إجازة مـتج باؿة افرواتب"

 25و 24وافتدداريخ ( 80)وبعددد االضددالع ظددذ حمرضدد اجددتامع اهلقئددة افؼددظقة قي افددرؿؿ 

، هدد28/5/1429و27وافتداريخ ( 208)، وحمرض اجتامظفا قي افدرؿؿ هد26/2/1425و

 .وافؾذيـ هلام هؾة بادقوقع

وبعد االضالع ظذ معقار بطاؿة االئتامن افصادر ظـ هقئة ادحاشبة وادراجعة فؾؿمشسدات 

 .ادافقة اإلشالمقة

وافتدددداريخ ( 221)وبعددددد دراشددددة اهلقئددددة هلددددذا ادقوددددقع ذم االجددددتامع قي افددددرؿؿ 

 .هد28/11/1429و27وافتاريخ ( 225)، واالجتامع قي افرؿؿ هد21/10/1429و20

جقاز إشؼاط ادرصف رشدقم تؽؾػدة افبطاؿدة : ؿررت اهلقئةد افـظر وادـاؿشة وافتلمؾ، وبع

االئتامكقة ظـ افعؿالء افذيـ يزيد  ؿـ مشسياهتؿ بافبطاؿة ظـ مبؾدغ معدغ: ألن هدذه افرشدقم 

 .حؼ فؾؿرصف ؾؾف إشؼاضف

: ألكدف كػدع -وإن ـان شببف افؼدرض-ؽؾ ظذ قفؽ زيادة افـػع احلاهؾ فؾؿرصف وال يش

 .ؽر مباذ ومـ ضرف  افث هق هـا افتاجر وفقس ادؼسض

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .ا صاحل اللحأهللانيوسف الغفأص
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 هـ17/1/1430:التاريخ                         ( 852) قرارال             

 

 ( 726)، اجملاش بايكساز «عكد إجازة عكاز»تعديٌ : املوضوع

 (832)واجملاش بايكساز ( 765)واجملاش بايكساز 

 

ومدـ  ،ف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفد

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد17/1/1430و16يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ  مذـرة افعرضم، بعد اضالظفا ظذ 14/1/2009و13

ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "ظؼدد إجدارة ظؼدار"ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظدر ذم تعدديؾ 

( 765)ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "ظؼد إجارة ظؼار"هد، و27/7/1427وافتاريخ ( 726)

وافتداريخ ( 832) ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ "ظؼد إجارة ظؼار"هد، و13/5/1428وافتاريخ 

هد: وقفؽ بنفغاء ربط األجرة ادتغرة ذم هدذه افعؼدقد بؿدمذ افدرؿؿ افؼقداد 18/7/1429

 .افعام ألشعار ادستفؾؽ افسـقي، وربطفا بؿمذ مـضبط هخر بدالً ظـف

بافصدقغة ادرؾؼدة  "ظؼد إجدارة ظؼدار"إجازة  ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة،  افدراشةد وبع

ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "ظؼد إجارة ظؼار"مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا فد بافؼرار ادقؿعة

( 765)ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "ظؼد إجارة ظؼار"هد، و27/7/1427وافتاريخ ( 726)
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وافتداريخ ( 832)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ  "ظؼد إجارة ظؼار"هد، و13/5/1428وافتاريخ 

 .هد18/7/1429

 .وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل 

 

ا باـهلل  ـي اأـهللا    ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا عبـهللاب  ـي  ـ           :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

 

 

 

                                                 
 .«ظ ظذ ادادة ادتعؾؼة بافتلمغمع افتحػ»: خ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظفحتػظ افشق (1)
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 هـ17/1/1430:التاريخ             ( 853) قرارال             
 

 «اتؿاقية تطويل وبيع عكاز»إجاشة : املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد17/1/1430و16بعدداء يددقمل افثال دداء واألر، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 14/1/2009و13

وهددل اتػاؿقددة يزمفددا ، "اتػاؿقددة تسددقيؼ وبقددع ظؼددار"ادجؿقظددة ادرصددؾقة فألؾددراد: فؾـظددر ذم 

ادرصف مع أهحاب افقحدات افعؼارية، يؼقم ادرصدف بؿقجبفدا بتسدقيؼ تؾدؽ افقحددات 

وذم حال وجقد مـ يرؽب ذم ذاء وحدة بافتؼسقط أو اشتئجارها مع افتؿؾقدؽ  ،ظؿالئفظذ 

افالحؼ: ؾنن ادرصف يشسي افقحدة مـ مافؽ افعؼار  ؿ يبقعفا ظذ ظؿقؾف أو يمجرها فف مع 

 .افتؿؾقؽ ادعؾؼ ظذ افسداد، وؾؼ افعؼقد ادجازة

إجددازة : ؿددررت اهلقئددةيالت: وافـظددر وادـاؿشددة، وإجددراء مجؾددة مددـ افتعددد افدراشددةد وبعدد

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار، ادقؿعة مـ اهلقئة "اتػاؿقة تسقيؼ وبقع ظؼار"

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ17/1/1430:التاريخ             ( 854) قرارال             
 

 ، «إقساز بصخة خطاب تعسيـ»إجاشة منوذج : املوضوع

 «تصديل خطاب تعسيـ»ومنوذج 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافعؼيـ بعد ؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا ؾنن اهلقئة اف

 -هددد17/1/1430و16يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

اجتامظدددات اهلقئدددة ؿاظدددة  افريددداض، مبـدددك اإلدارة افعامددة،م، ذم مديـددة 14/1/2009و13

افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ ادجؿقظدة مدذـرة ، بعد اضالظفا ظدذ افؼظقة

 :غ اآلتقغـؿققجادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم اف

هاحب افتعريػ بصدحة ادعؾقمدات  يؼّر ؾقف، "إؿرار بصحة خطاب تعريػ"كؿققج  -1

 .ادؼّدم مـ ؿبؾف إػ ادرصف افقاردة ذم افتعريػ

فعؿدؾ ظدذ هدحة ادعؾقمدات جفدة ا ، تصدّدق ؾقدف"تصديؼ خطاب تعريدػ"كؿققج  -2

 .افتعريػ افصادر مـفاافقاردة ذم 

إجازة كؿققج : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت:  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار،  "تصديؼ خطاب تعريػ"، وكؿققج "إؿرار بصحة خطاب تعريػ"

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

 .حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان



 1286 

 

 هـ17/1/1430:التاريخ             ( 855) قرارال             
 

 إجاشة عكود اضتصٓاع تسَيِ وصياْة عكاز: املوضوع

 

ومدـ  ،وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افسابع وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد 17/1/1430و16يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ بعد اضالظفا ظذ  ،م14/1/2009و13

 :ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة افعؼقد اآلتقةجؿقظة اد

 .ظؼد اشتصـاع فسمقؿ وهقاكة مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف -1

 .ف فغر حمقيل افراتبظؼد اشتصـاع فسمقؿ وهقاكة مـزل فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة ف -2

 .ظؼد ذاء افعؿقؾ مـزالً مـ افؼـة واشتصـاظفا فسمقؿف وهقاكتف -3

 .ظؼد ذاء افعؿقؾ مـزالً مـ افؼـة واشتصـاظفا فسمقؿف وهقاكتف فغر حمقيل افراتب -4

إجازة افعؼقد : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت:  افدراشةد وبع

 .ة بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئةاألربع

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا باـهلل  ـي اأـهللا    ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا عبـهللاب  ـي  ـ           :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

                                                 
 .«مع ادخافػة ذم حؾقل بعض األؿساط بافؼط»: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف( 1)
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 هـ17/1/1430:التاريخ                             ( 856)القرار                  
 

 بتعًيُات ٖيئة ايطوم املايية  إقساز»إجاشة منوذج : املوضوع

 «بشإٔ ايوناالت
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

رصدؾقة فالشدتثامر ذم اجتامظفدا افسدابع وافعؼديـ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼدـة افراجحدل اد

 -هدددد17/1/1430و16ل افثال ددداء واألربعددداء يدددقمادئتدددغ، افسدددـة افثافثدددة، افددددورة افرابعدددة، 

ذـة ما ورد مـ  بشلنمذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بعد اضالظفا ظذ م، 14/1/2009و13

بتعؾدقامت هقئدة افسدقق ادافقدة بشدلن  إؿدرار"إجدازة كؿدققج  ؾـظدر ذمافراجحل فؾخدمات ادافقدة: ف

افذي يدير حسابات وحماؾظ اشتثامرية بؿقجدب وـداالت -وهق كؿققج يؼقم افعؿقؾ  "افقـاالت

 .بتقؿقعف، ويتعفد ؾقف بافتزامف بتؾؽ افتعؾقامت وحتؿؾف وحده مسموفقة خمافػتفا -مـ أهحاهبا

إجازة كؿققج : ديالت: ؿررت اهلقئةوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتع

بافصقغة ادرؾؼة هبدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ  "بتعؾقامت هقئة افسقق ادافقة بشلن افقـاالت إؿرار"

 .اهلقئة

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ17/1/1430:التاريخ             ( 857)القرار              
 

 بسْاَج متويٌ شساء ايعكازات »تعديٌ َطتٓدات : املوضوع

 (829)اجملاشة بايكساز  «يًشسنات عٔ طسيل املشازنة
 

وهدحبف، ومدـ  احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد 

 -هددد17/1/1430و16ل افثال دداء واألربعدداء يددقمادئتددغ، افسددـة افثافثددة، افدددورة افرابعددة، 

مدا ورد مدـ  بشدلنادعدة مـ أماكتفا مذـرة افعرض بعد اضالظفا ظذ م، 14/1/2009و13

بركدامج يقيدؾ ذاء افعؼدارات "تعدديؾ مسدتـدات  ؾـظدر ذمادرصدؾقة فؾؼدـات: فجؿقظة اد

هدد 7/6/1429وافتداريخ ( 829)ادجازة بافؼرار قي افدرؿؿ  "فؾؼـات ظـ ضريؼ ادشارـة

ادرصف حصتف  عيبق ؿ  ،افذي يستخدم ادرصف ؾقف هقغة ادشارـة مع افعؿالء ذم يؾؽ ظؼار

 :اآلتقة ادستـدات حسبويتؿ تـػقذ تؾؽ ادعامؾة  ،مـ قفؽ افعؼار ظذ افعؿقؾ

 .افراجحل مرصف حصة بؼاء ووظد ظؼار ذم مشارـة ضؾبكؿققج  -1

 .اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم يؾؽ ظؼار -2

 .ظؼد بقع بافتؼسقط حلصة افؼـة ذم ظؼار مشسك -3

افعؼار حمؾ ادشارـة باشؿ ذـدة افراجحدل ادرصدؾقة  وافتعديؾ ادطؾقب هق أن يتؿ إؾراغ

 .فالشتثامر بدالً مـ إؾراؽف باشؿ افؼيؽغ

 :وبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: ؿررت اهلقئة ما يليت
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، "ضؾدب مشدارـة ذم ظؼدار ووظدد بؼداء حصدة مرصدف افراجحدل"إجازة كؿققج  :أولاً

 "ظؼد بقع بافتؼسقط حلصدة افؼدـة ذم ظؼدار مشدسك"، و" يؾؽ ظؼاراتػاؿقة فؾؿشارـة ذم"و

ضؾب مشدارـة ذم ظؼدار ووظدد "كؿققج  1مرؾؼ]بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة 

ظؼدد " 3، مرؾدؼ"اتػاؿقة فؾؿشارـة ذم يؾؽ ظؼدار" 2، مرؾؼ"بؼاء حصة مرصف افراجحل

ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا افعؿدؾ بادسدتـدات [  "كبقع بافتؼسقط حلصة افؼـة ذم ظؼدار مشدس

 .هد7/6/1429وافتاريخ ( 829)ادجازة بافؼرار قي افرؿؿ 

 :ظذ افؼـة أن تؾتزم ذم هذا افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة:ًثانياًا

وبغ مافؽ افعؼار ظؼد شدابؼ مؾدؽ افعؿقدؾ بؿقجبدف ( افؼيؽ)أال يؽقن بغ افعؿقؾ ( 1

 .ؽ مـ باب افعقـةافعؼار: ألن قف

 .أن يؽقن ذاء افعؼار وؾؼ هقغة مـ افصقغ ادجازة مـ اهلقئة افؼظقة بضقابطفا( 2

 .أن يؽقن وظد افعؿقؾ بؼاء حصة مرصف افراجحل وظدًا ؽر مؾزم( 3

أن يؽقن تـػقذ تؾؽ ادعامؾة مرتبًا وؾؼًا فتسؾسؾ افدـامقج وافق دائؼ حسدب ورودهدا ذم ( 4

 .افؼرارافػؼرة أوالً مـ هذا 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

ا باـهلل  ـي اأـهللا    ( )عبـهللاب  ـي عقأـ ا باـهلل اأبـار محا عبـهللاب  ـي  ـ           :املوقعوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان

                                                 
األؿساط بافؼدط  بعض مع ادخافػة ذم حؾقل»: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«3ـام ذم ادرؾؼ 
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 هـ17/1/1430:التاريخ                         ( 858)القرار              
 

 عكد اضتصٓاع عكاز يًعُيٌ  «إجاشة : املوضوع

   ،«(شسنات)عًى أزض ممًونة ي٘ 

 «(شسنات)عكد اضتهُاٍ اضتصٓاع عكاز يًعُيٌ عًى أزض ممًونة ي٘ »و
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة 

 -هددد17/1/1430و16ل افثال دداء واألربعدداء يددقمادئتددغ، افسددـة افثافثددة، افدددورة افرابعددة، 

مدا ورد مدـ بشدلن مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا ، بعد اضالظفا ظذ م14/1/2009و13

ظؼددد اشتصددـاع ظؼددار فؾعؿقددؾ ظددذ أرض " إجددازة ؾـظددر ذمادرصددؾقة فؾؼددـات: فجؿقظددة اد

ظؼددد اشددتؽامل اشتصددـاع ظؼددار فؾعؿقددؾ ظددذ أرض كؾقـددة فددف "، و"(ذـددات)كؾقـددة فددف 

، و ا ظؼدان يؼقم ادرصف بؿقجبفام باشتصـاع ظؼار أو اشتؽامل اشتصـاع ظؼار "(ذـات)

 .ظذ أرض كؾقـة فؾعؿقؾ

ظؼدد "إجدازة : فتعديالت: ؿررت اهلقئةوبعد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ ا

ظؼدد اشدتؽامل اشتصدـاع ظؼدار "، و"(ذـدات)اشتصـاع ظؼار فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فدف 

 1مرؾؼ]بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة  "(ذـات)فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف 

ظؼدد اشدتؽامل  " 2، مرؾدؼ"(ذـدات)ظؼد اشتصـاع ظؼار فؾعؿقدؾ ظدذ أرض كؾقـدة فدف  "

 ([.ذـات)اشتصـاع ظؼار فؾعؿقؾ ظذ أرض كؾقـة فف 

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ2/2/1430:التاريخ               ( 859) قرارال             
 

  «قبوٍ َٔ املشرتي»إجاشة تعديٌ منوذج : املوضوع

 (588)اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشع وافعؼيـ بعد ذم اجتامظفا  ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر

 -هددد 2/2/1430و1يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 28/1/2009و27

جداز بدافؼرار قي اد "ؿبقل مـ ادشدسي"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم تعديؾ كؿققج جؿقظة اد

 .هد15/6/1424وافتاريخ ( 588)افرؿؿ 

إجازة كؿققج : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، وال يعدد هدذا افؼدرار مؾغقدًا  "ؿبقل مـ ادشسي"

هد ؾؾؾجفة افعؿؾ 15/6/1424وافتاريخ ( 588)ؿ فؾعؿؾ بافـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿ

 .بلي مـفام

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ2/2/1430:ريخالتا               ( 860) قرارال             
 

 ، "ًَخل حتصيٌ زضوّ اخلدَة"إجاشة تعديٌ منوذج : املوضوع

 (818)اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشع وافعؼيـ بعد ذم اجتامظفا  ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر

 -هددد 2/2/1430و1يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا، بشلن ما ورد مدـ بعد اضالظفا ظذ ، م28/1/2009و27

ادجداز  "دمدةمؾحدؼ حتصدقؾ رشدقم اخل"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم تعديؾ كؿققج جؿقظة اد

 .هد10/4/1428وافتاريخ ( 818)بافؼرار قي افرؿؿ 

إجدازة كؿدققج : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار  "مؾحؼ حتصقؾ رشقم اخلدمة"

 .هد10/4/1428وافتاريخ ( 818)رار قي افرؿؿ بافؼمؾغقًا فؾعؿؾ بافـؿققج ادجاز 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 ـه2/2/1430:التاريخ               ( 861) قرارال             
 

 «طًب طباعة نشـ حطاب جاز وتطًُ٘»إجاشة منوذج : املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افتاشع وافعؼيـ بعد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد 2/2/1430و1يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افئتددغاد

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 28/1/2009و27

ضؾددب ضباظددة ـشددػ حسدداب جددار "ادرصددؾقة فألؾددراد: فؾـظددر ذم إجددازة كؿددققج جؿقظددة اد

 ."وتسؾؿف

إجازة كؿققج : ؿررت اهلقئةدـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت، وافـظر وا افدراشةد وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "ضؾب ضباظة ـشػ حساب جار وتسؾؿف"

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

اأــهللا عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي       :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ2/2/1430 :التاريخ                          ( 862)القرار              
 

 طًب حتويٌ اعتُاد َطتٓدي »إجاشة منوذج : املوضوع

 «قابٌ يًتخويٌ
 

احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ 

 :حسان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ بن

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افتاشع وافعؼيـ بعد 

 -هددد2/2/1430و1ل افثال دداء واألربعدداء يددقمادئتددغ، افسددـة افثافثددة، افدددورة افرابعددة، 

مدا ورد مدـ  بشدلنمذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بعد اضالظفا ظذ م، 28/1/2009و27

، "ضؾدب حتقيدؾ اظدتامد مسدتـدي ؿابدؾ فؾتحقيدؾ"إجازة كؿدققج  ؾـظر ذممرـز االظتامدات: ف

وهق كؿققج يستخدم ذم االظتامدات افدقاردة افتدل يؽدقن دور مرصدف افراجحدل ؾقفدا تبؾقدغ 

، يطؾب ؾقف هذا افعؿقؾ حتقيدؾ االظتامد ادػتقح مـ بـؽ هخر فصافح ظؿقؾ مرصف افراجحل

جزء مـف دستػقد هخر واحد أو أـثر بـػس افؼوط افقاردة ذم االظتامد األهدع إال  االظتامد أو

 .ما يستثـقف افعؿقؾ ادحقل فالظتامد

وافتل تبغ وبعد االضالع ظذ افبحقث افتل أظدت ذم مقوقظل حتقيؾ االظتامد وتداوفف، 

 .مـفا افػرق بغ حتقيؾ االظتامد و تداوفف

ضؾب حتقيؾ اظتامد "إجازة كؿققج : اؿشة وافتلمؾ: ؿررت اهلقئةوبعد افدراشة وافـظر وادـ

 . بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة "مستـدي ؿابؾ فؾتحقيؾ

 .اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ هذو

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 .الغفأصا صاحل اللحأهللان يوسف
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 هـ9/2/1430:التاريخ               ( 864) قرارال             
 

 ، «َشسوع تطويس ايعًُيات»إجاشة : املوضوع

 «َشسوع االضتػٓاء عٔ ايُٓاذج يدى ايؿسوع»و
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :ان إػ يقم افديـ، أما بعدتبعفؿ بنحس

، افثال دغ بعدد ادئتدغذم اجتامظفدا ادرصؾقة فالشتثامر راجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

 -هددددد 9/2/1430و8يددددقمل افثال دددداء واألربعدددداء ، رابعددددةافدددددورة اف ثافثددددة،افسددددـة اف

ـ مذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدبعد اضالظفا ظذ ، م4/2/2009و3

 :ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم اآليتجؿقظة اد

 :مؼوع تطقير افعؿؾقات، وهذه افعؿؾقات هل :أولاً

إتاحة شداد أـثر مـ ؾاتقرة ذم ظؿؾقة واحدة ذم كظدام شدداد إقا ـدان افعؿقدؾ يسدحب  -1

 .مـ افرهقد

 .تسفقؾ ظؿؾقة ؾتح احلسابات اجلارية بندخال ادعؾقمات مباذة ظذ افـظام -2

 .هفقا ظؿالء افتؿقز رؿقةت -3

افتحصقؾ اآليل فرشقم ضباظة ـشػ احلساب ددة تزيد ظـ شتة أصدفر بخصدؿفا مدـ  -4

 .احلساب بدالً مـ حتصقؾفا بطريؼة يدوية

مؼوع االشتغـاء ظـ افـامقج بتحقيؾ افـسخ افقرؿقة إػ كسخ إفقؽسوكقة مدخؾدة ذم  :ثانياًا

 .قئة افؼظقة بصقغتفا افقرؿقةافـظام، وهذه افـامقج شبؼ إجازهتا مـ اهل
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: هدد ومقوددقظف15/6/1424وافتدداريخ ( 586)وبعدد االضددالع ظدذ افؼددرار قي افدرؿؿ 

 ."حؽؿ إيرادات اخلدمات ادرصؾقة"

 :ما يليت ؿررت اهلقئةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وافتلمؾ، وبع

، ـام هق مبدّغ "مؼوع االشتغـاء ظـ افـامقج"، و"مؼوع تطقير افعؿؾقات"إجازة  :أولاً

 .ذم هدر افؼرار

أن يـّبف افعؿقدؾ اب ظذ ادقطػ  قؾ:ؾقفا رشقم ظذ افعؿ يػرضافتل  افعؿؾقات ذم:ًثانياا

 .ويلخذ مقاؾؼة افعؿقؾ ظؾقفا ؿبؾ تـػقذ افعؿؾقة ،بقجقد افرشقم وؿدرها

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

قأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا      عبــهللاب  ــي ع  :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ23/2/1430 :التاريخ            ( 865) قرارال             
 

  «أَس يتخصيٌ أقطاط يطسف ثايح»إجاشة منوذج : املوضوع

 (806)وإيػاء ايُٓوذج اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،افسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصالة و

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

احلادي وافثال غ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد 23/2/1430و22 يددقمل افثال دداء واألربعدداء، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ بعد اضالظفا ظذ  ،م18/2/2009و17

 "أمدر فتحصدقؾ أؿسداط فطدرف  افدث"ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظدر ذم إجدازة كؿدققج جؿقظة اد

 .هد4/3/1429وافتاريخ ( 806)وإفغاء افـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 "أمر فتحصقؾ أؿسداط فطدرف  افدث"كؿققج  إجازة: ؿررت اهلقئةوافـظر،  افدراشةد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا افؼدرار مؾغقدا فؾعؿدؾ بدافـؿققج ادجداز 

 .هد4/3/1429وافتاريخ ( 806)بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

بــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا     عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأ   :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ23/2/1430:التاريخ             ( 866) قرارال             
 

  «ونيٌ/ ًوَات عُيٌحتديح َع»إجاشة منوذج : املوضوع

 (732)وإيػاء ايُٓوذج اجملاش بايكساز 
 

ومدـ  ،كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

احلادي وافثال غ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 هدد ادقاؾدؼ23/2/1430و22 يقمل افثال اء واألربعاء، رابعةافدورة اف ثافثة،، افسـة افادئتغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 18/2/2009و17

 ."وـقؾ/ حتديث معؾقمات ظؿقؾ "ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم إجازة كؿققج جؿقظة اد

إجدازة كؿدققج : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

ة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار بافصقغ "وـقؾ/ حتديث معؾقمات ظؿقؾ "

وافتداريخ ( 732)ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ  "حتدديث بقاكدات ظؿقدؾ"مؾغقا فؾعؿدؾ بـؿدققج 

 .هد10/10/1427

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا باــهلل  ــي اأــهللا  عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ       :املوقعــوٕ

 .يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ23/2/1430 :التاريخ              ( 867) قرارال              
 

 طًب اشرتاى يف اخلدَة »إجاشة تعديٌ منوذج : املوضوع

 (481)اجملاش بايكساز  «اإليهرتوْية
 

ومدـ  ،هفدف وهدحبف احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

احلادي وافثال غ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد23/2/1430و22يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

إلدارة افعامددة، ؿاظدددة اجتامظدددات اهلقئدددة افريددداض، مبـدددك ا مديـددة م، ذم18/2/2009و17

جؿقظدة مدذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا بشدلن مدا ورد مدـ اد، بعد اضالظفا ظدذ افؼظقة

 "ضؾدب اصدساك ذم اخلدمدة اإلفؽسوكقدة"ادرصؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم إجدازة تعدديؾ كؿدققج 

 .هد14/5/1422وافتاريخ ( 481)ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

إجدازة كؿدققج : ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  اشةافدرد وبع

بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، ويعدد هدذا  "ضؾب اصساك ذم اخلدمة اإلفؽسوكقة"

 .هد14/5/1422وافتاريخ ( 481)افؼرار مؾغقا فؾعؿؾ بافـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 . كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغوهذ اهلل وشؾؿ ظذ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ23/2/1430:التاريخ               ( 868) قرارال               
 

 «عاتايدؾع عٔ طسيل ْعاّ ضداد يًُدؾو»إجاشة منوذج : املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

احلادي وافثال غ بعدد ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا 

 -هددد 23/2/1430و22ء واألربعدداء يددقمل افثال ددا، رابعددةافدددورة اف ثافثددة،، افسددـة افادئتددغ

مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفدا بشدلن مداورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 18/2/2009و17

افدددؾع ظددـ ضريددؼ كظددام شددداد "ادرصددؾقة فألؾددراد: فؾـظددر ذم إجددازة كؿددققج جؿقظددة اد

 ."فؾؿدؾقظات

: ظفومقودق، هدد27/11/1416وافتداريخ ( 223)وبعد االضالع ظذ افؼرار قي افرؿؿ 

وظددذ افؼددرار قي افددرؿؿ ، "ظدددم جددقاز حتقيددؾ افؼددـة مبددافغ فعؿالئفددا حلسدداباهتؿ افربقيددة"

ظدم جقاز ؿقام افؼـة بتحقيؾ أو إيدداع ": ومقوقظف، هد15/1/1419وافتاريخ ( 300)

 ."أو خدمات أخرى إػ افعؿالء حلسابات ربقية

ة قي افدددرؿؿ وبعدددد االضدددالع ظدددذ خطددداب ؾضدددقؾة ادددددير افعدددام فؾؿجؿقظدددة افؼدددظق

م ادقجف فؾؿدير افعام 28/5/2005 -هد20/4/1426وافتاريخ ( ش.م.ع.م/35/426)

اتػاؿقدة "فؾؿجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد ادتضؿـ تقجقف اهلقئة افؼظقة بجقاز دخقل افؼـة ذم 

 .فدى ممشسة افـؼد افعر  افسعقدي "شداد"مع بركامج  "مستقى اخلدمة

أن ـؾ ضرف يضؿـ فمخر ": ماكصف( 2-1-11)رة ذم ادادة وؿد جاء ذم االتػاؿقة ادذـق

، وجاء "أكف مؾتزم وشقستؿر مؾتزمًا بجؿقع األكظؿة افسارية : بام ال خيافػ افؼيعة اإلشالمقة
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أن األكظؿة افسارية ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية هل افتل حتؽدؿ ": ما كصف( 1-31)ذم مادهتا 

 ."ام افؼيعة اإلشالمقةخيافػ أحؽ هذه االتػاؿقة: بام ال

حؽدؿ : د ومقوقظفه5/1/1428وافتاريخ ( 744)وبعد االضالع ظذ افؼرار قي افرؿؿ 

يؽغ افؼـة فعؿالئفا مـ تسديد رشقم أو ؾقاتر حمرمة ذظًا ظدز ؿـدقات تسدديد افػدقاتر 

 .فدهيا

 :يليتما  ؿررت اهلقئةوافـظر وادـاؿشة وإجراء مجؾة مـ افتعديالت،  افدراشةد وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة بدافؼرار  "افدؾع ظـ ضريؼ كظام شداد فؾؿددؾقظات"إجازة كؿققج  :أولاً

 .ادقؿعة مـ اهلقئة

هدد مدـ ظددم 5/1/1428وافتاريخ ( 744)تمـد اهلقئة ما جاء ذم ؿرارها قي افرؿؿ :ًثانياًا

 .ؿ وافعدوان: ألن قفؽ تعاون ظذ اإل رشقم أو ؾقاتر حمرمة ذظاً يؽغ افعؿالء مـ تسديد 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا باــهلل اأبــار محا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا        :املوقعــوٕ

 يوسف الغفأصا صاحل اللحأهللان
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 هـ7/3/1430 :التاريخ                          ( 869) قرارال             
 

 شسوط وأحهاّ إصداز بطاقة ايشخٔ »ة تعديٌ إجاش: املوضوع

 (847)اجملاشة بايكساز  «قبٌ االضتدداّ َٔ َصسف ايساجخي
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع وافثال دغ بعدد ذم اجتامظفا ر ادرصؾقة فالشتثامراجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

 -هددد 7/3/1430و6يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، اخلامسددةافدددورة  األوػ،، افسددـة ادئتددغ

مذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 4/3/2009و3

افشدحـ ؿبدؾ ذوط وأحؽدام إهددار بطاؿدة "ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾدراد: فؾـظدر ذم تعدديؾ 

وافتدددداريخ ( 847)ادجددددازة بددددافؼرار قي افددددرؿؿ  "االشددددتخدام مددددـ مرصددددف افراجحددددل

 .هد26/11/1429

وهل بطاؿة يؼقم افعؿقدؾ بشدحـفا بدادبؾغ افدذي يريدده: فقسدتخدمفا ذم افسدحب افـؼددي 

وذاء افسؾع واخلدمات، وحساب هذه افبطاؿدة مدرتبط باحلسداب اجلداري فؾعؿقدؾ، ويلخدذ 

اري، وهلا خصائص افبطاؿة االئتامكقة مـ حقث افؼبقل واالكتشار واخلصؿ أحؽام احلساب اجل

 .ظذ افتجار، ورشقم اإلهدار وافتجديد وإظادة اإلهدار، ورشقم افسحب افـؼدي

ذوط "إجازة  ؿررت اهلقئةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا  "م مـ مرصف افراجحدلوأحؽام إهدار بطاؿة افشحـ ؿبؾ االشتخدا

افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼرار مؾغقًا افعؿؾ بافؼوط واألحؽام ادجازة بافؼرار قي 
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 .هد26/11/1429وافتاريخ ( 847)افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

ا ( )ا باهلل  ي اأهللا يوسف الغفـأص ( )ي    عبهللاب  ي عقأ ا عبهللاب   :املوقعوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان

 

                                                 
 .«فتحػظ ظذ رشؿ ادصدر االختقاريمع ا»: حتػظ افشقخ ظبداهلل بـ خـغ ظذ افؼرار، و كص حتػظف (1)

 .«افتقؿػ ذم رشؿ ادصدر االختقاريمع »: حتػظ افشقخ يقشػ افغػقص ظذ افؼرار، و كص حتػظف(  2)
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 هـ7/3/1430 :التاريخ              ( 870) قرارال             
 

 إجاشة بطاقة ؾيصا َهاؾآت َٔ َصسف ايساجخي: املوضوع
 

ومدـ  ،فاحلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحب

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع وافثال دغ بعدد ذم اجتامظفا ادرصؾقة فالشتثامر راجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

 -هددد 7/3/1430و6يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، اخلامسددةافدددورة  األوػ،، افسددـة ادئتددغ

ـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدـ مذـرة افعدرض ادعددة مدبعد اضالظفا ظذ ، م4/3/2009و3

مـ مرصف افراجحل وذوضفدا  "مؽاؾيت"ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم بطاؿة ؾقزا 

 .وأحؽامفا

ؾقدزا افراجحدل: هبددف إحددى بطاؿدات وهل بطاؿة يؿـحفا ادرصف فعؿقؾف افذي حيؿدؾ 

ياتف بقاشدطة افتل حيصؾ ظؾقفا افعؿقدؾ ظـدد دؾعدف  ؿدـ مشدس-حتقيؾ جائزة افـؼاط ادؽتسبة 

إػ مبافغ تقوع ذم بطاؿة مؽاؾيت، وظؾقف ؾقعد رهدقدها مؽاؾدلة مدـ  -إحدى تؾؽ افبطاؿات

ادرصف فعؿقؾف، ويستػقد مـفا افعؿقؾ بافؼاء مـ متاجر حمددة، وال يؿؽـف افسحب افـؼددي 

 .بقاشطتفا، ويؿـحفا ادرصف فعؿقؾف جماكًا، وفقس ؾقفا إؿراض مطؾؼاً 

: هدد ومقوددقظف26/2/1425وافتدداريخ ( 610)فؼددرار قي افدرؿؿ وبعدد االضددالع ظدذ ا

 ."تؼديؿ بركامج جائزة افـؼاط ادؽتسبة ظذ اشتخدام افبطاؿات االئتامكقة"

إجدازة بطاؿدة  ؿدررت اهلقئدةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: وبع
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 "يت مدـ مرصدف افراجحدلمؽاؾد ؾقزا ذوط وأحؽام إهدار بطاؿة"ؾقزا مؽاؾيت، وإجازة 

 .بافصقغة ادرؾؼة بافؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

   

عبــهللاب  ــي عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ7/3/1430:التاريخ               (871) قرارال             
 

 اتؿاقية املصسف َع ايتجاز يكبوٍ »إجاشة : املوضوع

 «َهاؾآتؾيصا بطاقات 
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع وافثال دغ بعدد ذم اجتامظفا شتثامر ادرصؾقة فالراجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

 -هددد 7/3/1430و6يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، اخلامسددةافدددورة  األوػ،، افسددـة ادئتددغ

مذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدـ م، بعد اضالظفا ظذ 4/3/2009و3

ؾقددزا بددقل بطاؿددات اتػاؿقددة ادرصددف مددع افتجددار فؼادجؿقظددة ادرصددؾقة فألؾددراد: فؾـظددر ذم 

، وهددل اتػاؿقددة تددـظؿ افعؿددؾ بددغ ادرصددف وبددغ افتدداجر افددذي يؼبددؾ بطاؿددة ؾقددزا "مؽاؾدديت"

وافتداريخ ( 870)افصادرة مـ مرصف افراجحل، ادجازة بؼرار اهلقئدة قي افدرؿؿ  "مؽاؾيت"

 .هد7/3/1430

اتػاؿقة "زة إجا ؿررت اهلقئةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: وبع

بافصدقغة ادرؾؼدة هبدذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ  "مؽاؾديتؾقدزا ادرصف مع افتجار فؼبقل بطاؿدات 

 .اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

عبــهللاب  ــي عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ7/3/1430:التاريخ                          ( 872) قرارال             
 

ايساجخي ؾيصا  ةشسوط وأحهاّ إصداز بطاق»إجاشة : املوضوع

 «َشرتيات/شسنات/أعُاٍ
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :أما بعدتبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، 

افرابدع وافثال دغ بعدد ذم اجتامظفا ادرصؾقة فالشتثامر راجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

 -هددد 7/3/1430و6يددقمل افثال دداء واألربعدداء ، اخلامسددةافدددورة  األوػ،، افسددـة ادئتددغ

مذـرة افعدرض ادعددة مدـ أماكتفدا، بشدلن مدا ورد مدـ بعد اضالظفا ظذ ، م4/3/2009و3

ادرصدددؾقة فألؾدددراد: فؾـظدددر ذم ذوط وأحؽدددام إهددددار بطاؿدددة افراجحدددل ؾقدددزا ادجؿقظدددة 

ذـددات )مشددسيات، وهددل بطاؿددة ائتامكقددة يؼددرض هبددا ادرصددف ادـشدديت /ذـددات/أظددامل

افؽزى، وادتقشطة، وافصغرة، إق تؼقم ادـشلة بطؾب ظدد مـ افبطاؿات بافـظر ( وممشسات

ؾؽ ادـشلة، ويقزع هدذا احلدد بدغ افبطاؿدات بحسدب إػ احلد االئتامو ادؿـقح مـ ادرصف فت

رؽبة ادـشدلة،  دؿ تعطدل ادـشدلة مقطػقفدا تؾدؽ افبطاؿدات الشدتخدامفا ذم أؽدراض ادـشدلة، 

 .ـافؼاء أو احلجز ذم افػـادق أو افدورات أو كحق قفؽ

         هددددد 23/12/1428وافتدددداريخ ( 794)وبعددددد االضددددالع ظددددذ افؼددددرار قي افددددرؿؿ 

جدازة ذوط وأحؽدام إهددار بطاؿدات افراجحدل االئتامكقدة، وإفغداء افـؿدققج إ"ومقوقظف 

 ."(737)ادجاز بافؼرار 



 1308 

ذوط "إجازة  ؿررت اهلقئةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: وبع

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار  "مشسيات/ذـات/افراجحل ؾقزا أظامل ةوأحؽام إهدار بطاؿ

 .ة مـ اهلقئةادقؿع

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ7/3/1430:التاريخ               ( 873) قرارال             

 

 كاعدئ َٔ عُالء َٓتج وطين ٖدايا عيٓيةإجاشة َٓح املت: املوضوع
 

ومدـ  ،احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبف

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

افرابدع وافثال دغ بعددد ذم اجتامظفدا ادرصددؾقة فالشدتثامر راجحدل فؼدـة افؾدنن اهلقئدة افؼدظقة 

 -هدددد 7/3/1430و6يدددقمل افثال ددداء واألربعددداء ، اخلامسدددةافددددورة  ػ،األو، افسدددـة ادئتدددغ

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا، بشددلن مددا ورد مددـ م، بعددد اضالظفددا ظددذ 4/3/2009و3

ادجؿقظة ادرصؾقة فألؾراد: فؾـظر ذم حؽؿ مـح ادتؼاظديـ مـ ظؿالء مـدتج وضـدل هددايا بؿجدرد 

 .حصقهلؿ ظذ افتؿقيؾ

: هدد، ومقودقظف28/5/1429وافتداريخ ( 828)افؼدرار قي افدرؿؿ  وبعد االضالع ظدذ

 ."إجازة افسحب ظذ هدايا ظقـقة فعؿالء مـتج وضـل"

أكدف ال مداكع مدـ تؼدديؿ ادرصدف هددايا  ؿدررت اهلقئدةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة وافتلمؾ: وبع

 :فؽ بافؼوط اآلتقةظقـقة فؾؿتؼاظديـ مـ ظؿالء ادرصف افذيـ يشسون مـف أشفاًم بافتؼسقط، وق

 .أن تؽقن اهلدية ادؿـقحة فؾعؿقؾ مباحة ذظاً  -1

أال تؽقن ؿقؿة اهلددايا حمّؿؾدة ظدذ ادشدسيـ بدلن يزيدد ادرصدف ذم افدثؿـ ادعتداد فبقدع  -2

 .األشفؿ مـ أجؾ تؾؽ اهلدايا

 .أال يراظك احلساب اجلاري ذم مـح اهلدايا فؾعؿالء -3

 .وظذ هفف وهحبف أمجعغ وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد

عبــهللاب  ــي عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ19/3/1430:التاريخ             ( 874) قرارال             
 

 «حتديد صالحيات ايونيٌ»منوذج إجاشة : املوضوع
 

ومدـ  ،ة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده، وافصال

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلامس وافثال غ بعد ذم اجتامظفا ادرصؾقة فالشتثامر راجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

م، 16/3/2009 -هدد 19/3/1430يدقم اال ـدغ ، اخلامسدةافددورة  األوػ،، افسـة ادئتغ

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا، بشددلن مددا ورد مددـ ذـددة افراجحددل اضالظفددا ظددذ  بعددد

، وهدق كؿدققج يؼدمدف مدـ "حتديدد هدالحقات افقـقدؾ"كؿدققج فؾخدمات ادافقدة: فؾـظدر ذم 

يترصدف ظدـ ؽدره بقـافدة أو واليدة أو وهداية وكحقهدا، ويطؾدب ؾقدف اإلقن فدف بافتعامددؾ ذم 

 .يترصف ظـف، وؾؼ افصالحقات افتل حيددها ذم افـؿققج ادحػظة االشتثامرية افعائدة دـ

، "حتديد هالحقات افقـقدؾ"كؿققج إجازة  ؿررت اهلقئةد افدراشة وافـظر وادـاؿشة: وبع

 .بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا     عبــهللاب  ــي عقأــ ا  :املوقعــوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ19/3/1430:التاريخ             ( 875) قرارال            
 

 اضتبيإ عٔ عُيٌ يسغب يف شساء أضِٗ »منوذج إجاشة : املوضوع

 (830)وإيػاء ايُٓوذج اجملاش بايكساز  «باألجٌ
 

ومدـ  ،، وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبدل بعدده حمؿدد وظدذ هفدف وهدحبفاحلؿد هلل وحده

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

اخلامس وافثال غ بعد ذم اجتامظفا ادرصؾقة فالشتثامر راجحل فؼـة افؾنن اهلقئة افؼظقة 

م، 16/3/2009 -هدد 19/3/1430يدقم اال ـدغ ، اخلامسدةافددورة  األوػ،، افسـة ادئتغ

مددذـرة افعددرض ادعدددة مددـ أماكتفددا، بشددلن مددا ورد مددـ ذـددة افراجحددل بعددد اضالظفددا ظددذ 

اشددتبقان ظددـ ظؿقددؾ يرؽددب ذم ذاء أشددفؿ "كؿددققج فؾخدددمات ادافقددة: فؾـظددر ذم تعددديؾ 

 .هد7/6/1429وافتاريخ ( 830)، ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ "باألجؾ

اشدتبقان ظدـ ظؿقدؾ يرؽدب ذم ذاء "ج كؿدققإجدازة  ؿررت اهلقئدةد افدراشة وافـظر: وبع

، بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼرار ادقؿعة مـ اهلقئة، ويعد هذا افؼدرار مؾغقدًا فؾعؿدؾ "أشفؿ باألجؾ

 هد 7/6/1429وافتاريخ ( 830)بافـؿققج ادجاز بافؼرار قي افرؿؿ 

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا     عبــهللاب  ــي :املوقعــوٕ

 .عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 هـ28/3/1430 :التاريخ             ( 876)القرار             
 

  «عكد بيع أضِٗ باألجٌ»إجاشة تعديٌ : املوضوع

 (826)اجملاش بايكساز ذي ايسقِ 
 

مـ ال كبل بعده حمؿدد، وظدذ هفدف وهدحبف، ومدـ احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ 

 :تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، أما بعد

ؾنن اهلقئة افؼظقة فؼـة افراجحل ادرصؾقة فالشتثامر ذم اجتامظفا افسابع وافثال دغ بعدد 

 -هددد28/3/1430و27ادئتددغ، افسددـة األوػ، افدددورة اخلامسددة، يددقمل افثال دداء واألربعدداء 

بعد اضالظفا ظذ مذـرة افعرض ادعدة مـ أماكتفا، بشلن ما ورد مدـ  ،م25/3/2009و24

ادجداز بدافؼرار  "ظؼد بقع أشدفؿ باألجدؾ"تعديؾ ؾـظر ذم ذـة افراجحل فؾخدمات ادافقة: ف

هد: وقفؽ دا اشتجد فدى اجلفدة ادعـقدة ذم افؼدـة 9/5/1429وافتاريخ ( 826)قي افرؿؿ 

 .مـ أمقر تتعؾؼ بادقوقع

 :راشة وافـظر وادـاؿشة، وإجراء مجؾة مـ افتعديالت: ؿررت اهلقئة ما يليتوبعد افد

بافصقغة ادرؾؼة هبذا افؼدرار ادقؿعدة مدـ اهلقئدة، وال  "أشفؿ باألجؾظؼد بقع "إجازة  :أولاً

هدد، 9/5/1429وافتداريخ ( 826)يعد هدذا افؼدرار مؾغقدًا فؾعؼدد ادجداز بدافؼرار قي افدرؿؿ 

 .ؾؾؾجفة افعؿؾ بلي مـفام

بلن ظذ افؼـة أن تؾتدزم ذم هدذا ( 826)تمـد اهلقئة ظذ ما ورد ذم افؼرار قي افرؿؿ :ًثانياًا

 :افـقع مـ افتعامؾ بافضقابط اآلتقة

 .أن تؽقن األشفؿ كؾقـة فؾؼـة ؿبؾ بقعفا فؾعؿقؾ( 6
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أن تؽقن األشفؿ كا تـطبؼ ظؾقف افضقابط افؼظقة افصادرة مـ اهلقئة ذم صلن افتعامدؾ ( 7

 .باألشفؿ

أال يؽقن ادشسي باألجؾ مـ ذـة افراجحل هق افذي باع األشفؿ ظذ افؼـة: فئال ( 8

 .يؽقن قفؽ مـ بقع افعقـة

أال يثؾ األشفؿ حمؾ افبقع إػ أجؾ مقجقدات ال اقز ؾقفا افتلجقؾ، ـافذهب وافػضة ( 9

 .كؼقداً  وافعؿالت وـافؼـات افتل تؽقن حتت افتلشقس: ألن مقجقداهتا ما زافت

 .ؾتؿقيؾ بافػائدة افربقيةفأال تؽقن هـاك مقاضلة أو حقؾة ( 10

 .وهذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ هفف وهحبف أمجعغ

 

عبــهللاب  ــي عقأــ ا عبــهللاب  ــي  ــ  ا باــهلل  ــي اأــهللا يوســف الغفــأصا      :املوقعــوٕ

.عبهللاب السلممحا صاحل اللحأهللان
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 فهرس موضوعي لقرارات اهليئة الشرعية

 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

 /95/16/16/16/56/606/609/601/661 الشزاء/البيع 

611/616/619/691/616/161/110/111/

169/161/191/115/610/901/165/ 

  916/ 916: ادزايدة  

 691: افبقع بام يـؼطع بف افسعر 

 691: ادعاضاة 

 11: افذمة بقع ادقصقف يف 

 11: ربح مامل يضؿـ 

  55/101: افعربقن 

/9/1/1/11/56/616/695/611/659/115 القبض احلكمي/القبض 

116/191/111/116/661/615/661/619 

/11/61/11/55/611/111/110/615/691 اخليار 

611/166 /111 / 

6/69/61/611/111/661/611/661/695/615 عكط العينة/ العينة 

/611/611/616/906/905/969/961/991/

919/911/115/161/166/196/110/155/100

/101 /01/160/161/169/116/111/ 

 /66/11/16/691 الضلم 

 /61/91/10/666/661/611/611/611االصتصنننا  /االصتصنننا  
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

 /611/660/666/661 املواسي

661/691/611/611/610/611/611/651/

165/161/ 

161/111/166/119/111/911/116/119/115

/151/151/119/116/111/111/199 /191/ 

/6/66/15/96/91/11/15/16/56/51/601 اإلجارة 

661/666/611/161/911/111/111/116/

111/ 119/109  

  911/111: اشتئجار ادقصقف يف افذمة 

  190/160/111/191: اإلجارة بلجرة متغرة  

 1/61/601/611/111/111: افعغ دـ باظفا  إجارة

 11: ة افعغ فؾؿمجر إجار

/ الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز  

 املعنننننننننننننا   /العمننننننننننننن   

  الفضة  الذهب–النفيضة

9/1/1/1/16/19/11/11/11/11/606/660

/611/695/611/659/651/161/116/111/

119/111/115/116/601/661/611/ 

611/611/905/960/991/919/915/196/

155/100/160/161 

املتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناجزة    

املتننننننناجزة   /العمننننننن  

 5/16/91/691/611/615/659/651 / 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

 يضةاملعا   النف

الفوائنننننن  /ربننننننا النننننن  و   

 التمو ل بفائ ة/الزبو ة

61/11/616/651/656/155/100/156/151 

  5/60/11/90/91/609/601/651/111/165/116 القزض  

 101/116/119/156: افسحب ظذ ادؽشقف 

 161: افسقاب 

 60/611/615/165/196/199: ادـػعةةة يف افؼةةرض

/651/115/116/119 / 

 /19/65/600/606/661 الشزكا /املشاركة 

611/611/611/191/109/995/111/115/ 

 / 61/611/660: ادشارـة ادتـاؿصة 

 / 11/51/669/169/116/911/ 11: ادضاربة 

/65/611/661/651/111/111/111/161 الزهو  و الضمانا  

661/611/656/651/965/150/160/110/

116/ 

  916: رهـ افديـ 

  111/111/ 116:  رهـ اإليرادات 

 /699/161/165/191/111/119 الضمضزة/اجلعالة 

/15/10/19/56/51/611/116/116/601 الوكالة بأجز/الوكالة 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

960/965/999/919/166/151/161/111/

116/ 

 /51/616/156/116/611/659/155/111 الضما /الكفالة 

 / 101/191/111 قلب ال  ن 

 611 :ادؼاصة 

 /66/651/911/919 بيع ال  ن 

 / 6/150/666/911/919 ضع وتعجل 

التعامننننننل مننننننع البنننننننو   

 الزبو ة

61/616/100/110 / 

11/11/665/691/616/116/151/151/101 احلضاب اجلاري 

/110/111/119/911/915/191/111/111/ 

 911/أخةةةذ أجةةةرة ظةةةةذ خةةةدمات ا سةةةاب ا ةةةةاري)

/116/101/116 ) 

 /106/105/616/916/966/996/106/106  زا بطاقة الص 

119 / 

  161/115/: بطاقة الشحن قبل االستخدام

  609/ 161/151: اهلاتػ ادرصيف   اخل ما  املصزفية 

  916/ 161/151/111: صـدوق األماكات 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

  19/996/991/956/161: ؿبقل افتػقيض بافػاـس

 /911/111/ 111/611/696:  حتقيةةةةةةةؾ راتةةةةةةةب 

115/106/111/111/100/116  

  111/696: صفادة تعريػ 

 165: إيداع األمقال 

  165/169: حتقيؾ مـ حساب  ساب 

   111/ 165: أمر رصف 

  196/199:  بركامج افتؿقز 

 /910/911/101/ 616/ 696: اخلدمات االفؽسوكقة

161/165/116/111/115/169/111/151/

101/161/161/ 199/111  

  196/116: افتداول ظز اهلاتػ 

 916/105: افتخػقضات 

  990/950/191: األوامر ادستديؿة 

  911: أخذ أجرة ظذ اخلدمات ادرصؾقة 

  161/101: اتػاؿقة ظد افـؼقد وؾحصفا و ؾرزها  

  161/165/166/169/191/111: حتصقؾ افرشقم و افػقاتر 

  119/191/161: افباؿات 

  106/101: كؼؾ افـؼد 

  116/116:  ـشػ ا ساب 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

  615/106/115/191/161/110 نقاط البيع 

16/11/111/111/901/911/919/161/115 احلواال /احلوالة 

/111/111/115/111/ 

الشننننننننننيكا  /الشننننننننننيكا  

 الضياحية

19/11/11/15/11/11/699/616/111/111

/111/115/116/111/119/111/111/116/

116/119/691/615/960/911/911/915/

951/116/111/116/111/111/ 

/11/61/90/11/619/615/655/111/191 البطاقا  االئتمانية 

196/690/611/611/101/111/111/111/

156/159/111 / 

  101/619  611: ذاء افذهب و افػضة 

  196/ 199/611/611/119/111: رشقم افبطاؿة 

  616: اخلصؿ ظذ ؿابؾ افبطاؿة 

ؼةةةةةةةةةةةةاط   :تؼةةةةةةةةةةةةديؿ بركةةةةةةةةةةةةامج افتخػقضةةةةةةةةةةةةات و اـف

911/160/111/110/116  

 111/119: بطاؿة افتخػقض 

  111: تسديد افرشقم بافبطاؿة 

  11/91/111/151/161/166 احلضاب االصتثماري 

/91/16/19/11/51/611/611/611/611 الصنا  ق 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

611/651/161/116/111/161/166/161/

190/111/ 116/119/111/ 156/101/ 116/ 

196/610/611/619/615/610/969/961/

961/111/111/160/166/161/115/110/

116/111/151/115/166/161/  

 966: افتـضقض ا ؽؿي 

ذاء وحدات افصـاديؼ باألجةؾ مةؿ بقعفةا ظةذ افصةـدوق 

  115: كػسف أو ؽره 

التعامننننننننننل )الوصننننننننننا ة  

 (باألصهم

/ 91/611/160: حؽؿ ادتاجرة واالشةتامامر يف األشةفؿ 

619 / 1/61/96/111/116/111/195/110/ 

661/691/611/656/906/911/911/161/

191/110/111/115/116/101/190/  

 991/119/111: رصف أرباح افؼـات 

 161: ضرح أشفؿ فالـتتاب 

 116/ 611/610/166/111/ 61/61/65/16 التقضيط 

/161/651/ 901/961/919/ 
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

 /115/110/115/ 10/11/665: تؼسةةةقط افعؼةةةةار 

161/661/666/669/691/961/910/911 

/915/910/166/191/191/119/115/116/

111/111/191 / 

 19/900: بقع افعؼار ؿبؾ إؾراؽف باشؿ ادرصف 

 /660 /615 /696/610/111: تؼسةةةقط افسةةةقارات 

666 /661/611/651/915/911/911/ 100/ 

156/101/116  

اإلجنننننننننننننننارة املنتهينننننننننننننننة  

 بالتمليك

61/59/661/616/660/666/669/160/166

/166/191/ 

: ع افتؿؾةةؽ افالحةةؼ ادعؾةةؼ ظةةذ افسةةداد إجةةارة ظؼةةار مةة

119/111/191/ 

 /166/169: إجةةةارة افسةةةقارة مةةةع افتؿؾقةةةؽ افالحةةةؼ 

116/161/191 / 

 /111: إجةةارة ادقصةةقف يف افذمةةة مةةع افتؿؾقةةؽ افالحةةؼ 

151/160  

  161/106/161/611/611/  يع اآلجل بال 

 111/601 /190/ 619/166 :البيع اآلجلل لمعالا   
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

/606/611/661/611/611/905/991/919/

119/155/100/160/161 / 

 /661/661/616 :بيلللللللللع السللللللللل   باآلجلللللللللل 

616/910/111/161/110/116/111/116/

190/111/110/111/ 

 /116/651/961 :االسلللللللتلبي   البيلللللللع اآلجلللللللل 

991/916/959/196/ 

/196/116/111/101/111/161/909/961 خطاب الضما   

951/ 

 15/191/661/665/116: أخذ األجر ظذ افضامن 

 /611/661/109/101/115/116 االعتما  املضتن ي 

111/160/191/111/111/159/111/166 

/161/161/111/111/116/119/111/111/

111/110/116/111/111/115 

/150/156/151/151/156/159/151/151/

151/155/600/606/601/601/605/660/

669/661/615/661/691/ 691 

/615/901/916/915/961/911/916/956/

161 /116/111/  
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

 /116/160 /611/611/115 :اعللللللتب  ا شللللللاي ة 

191/601/666/661/695/911/911/995/

111/610 . 

 661/666:  تايني السماة

  655/961/ 665:  أخذ الجرة عىل االعتب ات

  11/11/611/660/169/115/160/111/616 العقو  الصور ة 

 / 60/61/61/111 التأمني 

 /99/661/611/165/119 التور   

 /61/69/11 الضن ا  

 /601/191/115/151/151 الكمبياال  

الشزط /الغزاما  املالية 

 اجلشائي

611/115/116  / 

  111/166/161 التمو ل 

  955: متقيؾ افصادرات 

  116/111: أخذ األجر ظذ افدراشة االئتامكقة 

 / 169/161/111/911/151: افتؿقيؾ افتجؿقعي 

 / 910 تضو ة امل  ونيا  

  191/191أشؼاط ديقن ظـ افعؿالء  مضائل متفزقة 

  110افرؿابة افؼظقة  
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 القرارات ذات الصلة املسألة/ م

  161افسقاشة افؼظقة فؾؼـة  

 160/ 115ؿرارات اهلقئة افؼظقة 

  191ترصف افؼـة بنشؼاط أو تزع 

 /150 /119/ 651/ 199تؼةةةةةديؿ هةةةةةدايا فؾعؿةةةةةالء 

161/111/  

  611/قطبطاؿة افقش

  966/خدمات ادساؾر

  165 /919/161/111/101/اشتئجار ؾرع ورصاف

  965/166/101/119 /حتصقؾ األؿساط

 /111/تؼةةةةةديؿ بطاؿةةةةةات االتصةةةةةال مسةةةةةبؼة افةةةةةدؾع

119/111/116  

افقظةةد بنشةةؼاط جةةزء مةةـ افؼسةةط مةةـ مؿةةـ افبقةةع بؿؼةةدار 

 110/اكخػاض ادمذ
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 املوضوعاتفهرس 

 ةــالصفح الــقــــرار

ضة يف األشفؿ افدوفقة ظـ ضريؼ إجازة اتػاؿقة حػظ ووشا(: 906)افؼرار رؿؿ 

 111 .................................................................... كسكتاإل

 119 ............................. إجازة افتعامؾ بـؿقذج شـد ألمر(: 901)افؼرار 

 111 ....فذي أخذتف افؼـة ظذ مشسي افعؼار ادؿؾقك هلاحؽؿ افسعي ا: (901)افؼرار 

 115 ..................... إجازة ظؼد وكامذج بقع األشفؿ بافتؼسقط :(906) افؼرار

 156 ................... إجازة مخسة كامذج خلطابات افضامن ادحؾقة :(909) افؼرار

ؿقة ادشارـة ادجازة بافؼرار مـ اتػا( 1)تعديؾ ادادة إجازة (: 901) افؼرار

(616) ..................................................................... 151 

 159 .......................(ك)إجازة ظؼد بقع بافتؼسقط مع ذـة : (901) افؼرار

 151 ............ إجازة مالمة كامذج فؾعؿؾ هبا يف ادرابحة وادشارـة :(901) افؼرار

 151 ................................ إجازة كؿقذجغ فؾبقع باألجؾ: (905) افؼرار

 155 ...إجازة اتػاؿقة تسقيؼ افشقؽات افسقاحقة بافعؿالت األجـبقة(: 960) افؼرار

 106 ................................ إجازة اتػاؿقة خدمات ادساؾر: (966) افؼرار

 101 ............. اخلارجقةخلطابات افضامن  اً ذجقكؿ أربعة ظؼإجازة (: 961) افؼرار

 101 ............................ إجازة افعؿؾ بافتـضقض ا ؽؿي(: 966)افؼرار 

 101 ............ إجازة اتػاؿقة صـدوق افراجحي فؾؿتاجرة ادحؾقة(: 969)افؼرار 

 105 ...................... ـاديؼ ادضاربة بافبضائعإجازة اتػاؿقة ص(: 961)افؼرار 

 166 ....... إجازة مؾحؼ ظؼد بقع بافتؼسقط خاص باشتبدال افرهـ(: 961)افؼرار 
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 161 ................................ تصػقة صـدوق افتؼـقة ا ققية :(961)افؼرار 

 166 .................... حؽؿ رهـ وحدات افصـاديؼ االشتامامرية(: 965)افؼرار 

 169 .............. "اتػاؿقة خدمات االشتامامر ظز االكسكت"إجازة (: 910)افؼرار 

 161 ........................................ "بطاؿة ضافب"إجازة (: 916)افؼرار 

دؾع مرصوؾات بضاظة ادشارـة وزيادة ؿقؿة ادستـدات ظـ : (911)افؼرار 

 161 .................................................... افقاردة يف االظتامدافؼقؿة 

جقاز أخذ افربح يف ظؿؾقات افبقع ا ال يف ظؼقد ادرابحة (: 911)افؼرار 

 110 ................................................................... وادشارـة

ؾادة بعدم متؾؽ افعؿقؾ فؼـة ادقرد أو جزء إ"تعديؾ كؿقذج :(916)افؼرار 

 116 ......... (615)ادجاز بافؼرار  "ؽافب ؾقفا؛ الشتخدامف يف ادرابحة وادشارـة

 111 ............ (901)ادجاز بافؼرار  "ظؼد بقع بافتؼسقط"تعديؾ  :(919)افؼرار 

 111 ... (119)افؼرار فتعديؾ ظؼد االشتصـاع ادجاز ب "مؾحؼ"إجازة (: 911)افؼرار 

وكؿقذج  "اتػاؿقة تداول األشفؿ ادحؾقة ظز االكسكت"إجازة (: 911)افؼرار 

 116 .......................... "ضؾب خدمة تداول األشفؿ ادحؾقة ظز االكسكت"

ادجازيـ بافؼرار  "أمر ذاء"وكؿقذج  "أمر بقع"دمج كؿقذج :(911)افؼرار 

(611) ..................................................................... 111 

 111 .................... (611)ادجاز بافؼرار  "ظؼد افبقع"تعديؾ (: 915)افؼرار 

 115 .................................. "أمر تسؾقؿ"إجازة كؿقذج  :(910)افؼرار 

 110 ................. ػقضات افػقزا افعادقةتؼديؿ افؼـة بركامج خت(: 911)افؼرار 
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 116 .................. بركامج افتخػقضات  امع بطاؿات افؼـة(: 916)افؼرار 

 111 ......................... "ظؼد إجيار مقؿع رصاف آيل"إجازة  :(919)افؼرار 

 111 ........................................... افتؿقيؾ افتجؿقعي :(911)افؼرار 

 119 ............................... إجازة كامذج خاصة بافتحصقؾ :(911)افؼرار 

 111 ........... "حتصقؾ افشقؽات بافعؿؾة األجـبقة"إجازة كؿقذج  :(911)افؼرار 

 111 ................... إجازة كؿقذجغ خاصغ بتسؾقؿ افسقارات(: 915)افؼرار 

 111 ................ إجازة كؿقذجغ خاصغ بندارة معا ة افديقن :(960) افؼرار

إظادة إدخال افرؿؿ افرسي / ضؾب تغقر "إجازة كؿقذج  :(966)افؼرار 

 115 .................................................... "فبطاؿات افرصاف اآليل

ادجاز بافؼرار  "فبقع اآلجؾضؾب اشتامامر يف ا"تعديؾ كؿقذج :(961)افؼرار 

(116) ..................................................................... 160 

 166 ...................... ومالحؼفا "اتػاؿقة كؼؾ شقارات"إجازة  :(961)افؼرار 

 161 ..................... حؽؿ أخذ األجرة ظذ تعزيز االظتامدات(: 961) افؼرار

 161 ................ اظتامدخطابات يف تعزيز اتػاؿقة مشارـة إجازة (: 961) افؼرار

إجازة تعديالت ظذ ظؼد بقع ظؼار بافتؼسقط ادجاز بافؼرار (: 961) افؼرار

(669) ..................................................................... 169 

 161 .................................... ظؼد حتصقؾ أؿساط إجازة(: 965) افؼرار

ادجاز بافؼرار  "أمر مستديؿ"إجازة تعديالت ظذ كؿقذج (: 990) افؼرار

(696) ..................................................................... 161 

 161 ...فراجحي افدوفقةبطاؿة رصاف اكؿقذج إجازة تعديالت ظذ (: 996) افؼرار
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 165 ............ "مذـرة تػاهؿ بشلن ظؿؾقات افبقع اآلجؾ"إجازة (: 991) افؼرار

 196 .... إجازة كامذج افؼاء بافقـافة ظـ افعؿقؾ مؿ افؼاء مـف باألجؾ (:991) افؼرار

 191 ...................... "اتػاؿقة تـػقذ تعؾقامت بافػاـس"إجازة  (:996) افؼرار

 196 ................................. "تقـقؾ حمع"إجازة كؿقذج  (:999) افؼرار

تػقيض مـ ظؿقؾ خارجي فتـػقذ تعؾقامت "إجازة كؿقذج  (:991) افؼرار

 199 ................................................................... "بافػاـس

اتػاؿقة مستقى اخلدمة اخلاصة بخدمة تداول "إجازة افعؿؾ بة: (991) افؼرار

 191 ......................................................... "فصـاديؼ االشتامامر

 191 ................ "ظؼد رصف أرباح افؼـات ادسامهة"إجازة  (:991) افؼرار

 195 ... (611)ر ادجاز بافؼرا "ظؼد مشارـة"إجازة تعديالت ظذ : (995) افؼرار

ادجاز بافؼرار  "بافتؼسقط ظؼار ظؼد بقع"إجازة تعديالت ظذ  (:910) افؼرار

(961) ..................................................................... 110 

إبداء رؽبة يف ذاء أشفؿ "إجازة تعديالت ظذ كؿقذج : (561) افؼرار

 116 ......... (661)ادجازيـ بافؼرار  "أشفؿ باألجؾظؼد بقع "وكؿقذج  "باألجؾ

 111 ................................... إجازة كامذج يف االظتامدات (:562) افؼرار

ؼـة افراجحي ف ة فبقع افعؼارات ادرهقكةالئحة ادزايد"إجازة  (:916) افؼرار

 111 ......................................................... "ادرصؾقة فالشتامامر

اتػاؿقة خدمة افربط بـظام تداول ادعؾقمات "إجازة افعؿؾ بة :(919) افؼرار

 116 ................................................... "(اتػاؿقة ترخقص ادقزع)
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ادجاز بافؼرار  "ؾتح حساب جار"إجازة تعديالت ظذ كؿقذج  :(911) افؼرار

(119) ..................................................................... 111 

 111 .......... إجازة ظؼد وكامذج خاصة بؿعا ة افديقن وحتصقؾفا :(911) افؼرار

إجازة ظؼد وكامذج خاصة بادتاجرة يف افسقارات وافعؼارات  (:911) افؼرار

 111 .................................................................... واألشفؿ

 110 ...... "تـازل ظـ مؾؽقة ظؼار وحتؿؾ افتزامات"إجازة كؿقذج  :(915) افؼرار

 116 .................... اتػاؿقة تسقية مديقكقة فعؿقؾ متلخرإجازة  :(910) افؼرار

ادجاز  "تظؼد تلجر صـدوق األماكا"إجازة تعديالت ظذ: (916) افؼرار

 111 ............................ "بطاؿة ادستلجر"، وإجازة كؿقذج (161)بافؼرار 

، وإجازة كؿقذج ضؾب (أ)إجازة افعؿؾ بعؼد االمتقاز مع ذـة : (911) افؼرار

 111 ................. وأحؽامفا وذوضفا( أ)إصدار افبطاؿة افتجارية فؾتعامؾ مع 

صفادة بنشؼاط "وكؿقذج  "ضؾب حتقيؾ راتب"كؿقذج  إجازة: (911) افؼرار

 119 .................................................... "افتزام مستب ظذ ـػقؾ

خطابات يف تعزيز اتػاؿقة مشارـة "إجازة تعديالت ظذ : (916) افؼرار

 111 ............................................... (961)ادجازة بافؼرار  "اظتامد

 111 .............................. "تقـقؾ يف افبقع"إجازة كؿقذج : (919) افؼرار

 110 ..حؽؿ أخذ أجرة ظذ خدمة تزويد افتجار بؽشقف ا سابات: (577) افؼرار

بعد -حؽؿ اشتئجار ظغ مقصقؾة يف افذمة وتقـقؾ ادمجر :  (911) افؼرار

 116 ............................................... افثبتلجرها فطرف م -تعقـفا
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ادجاز  "ؾتح ا ساب ا اري"إجازة تعديالت ظذ كؿقذج : (915) افؼرار

 .............................................................. (911)بافؼرار 

 

111 

 116 ................... سقطافصقغة ادقحدة فعؼقد بقع افعؼار بافتؼ: (910) افؼرار

ؼـة افراجحي ف ة فبقع افعؼارات ادرهقكةالئحة ادزايد"إجازة : (916) افؼرار

 119 .................. (916)، وإفغاء افالئحة ادجازة بافؼرار "ادرصؾقة فالشتامامر

ادجاز بافؼرار  "افتزام افسداد"أحؽام وضقابط افتعامؾ بة : (911) افؼرار

(905) ..................................................................... 111 

دمشسة افـؼد  "خطاب تعفد"حؽؿ رهـ افديـ، وإجازة : (916) افؼرار

 111 ............................................................ افعريب افسعقدي

، وإفغاء "ؿقؾ وؿبقل افراجحيإجياب افع"إجازة كؿقذج : (919) افؼرار

 156 .......................................... (991)ادجاز بافؼرار ( 1)افـؿقذج 

 151 ............................. حؽؿ إيرادات اخلدمات ادرصؾقة: (911) افؼرار

صقؽات بافريال افسعقدي، إيداع / إيداع كؼد "إجازة كؿقذج : (911) افؼرار

( 696)، وإفغاء افـؿقذج ادجاز بافؼرار "ؽات حتصقؾ ظذ بـقك حمؾقةصق

 151 ............................................................. (165)وافؼرار 

ؿبقل "وكؿقذج  "ظرض األشعار وإجياب افبائع"إجازة كؿقذج : (911) افؼرار

 151 .................... (611)ر ، وإفغاء افـؿقذجغ ادجازيـ بافؼرا"مـ ادشسي

، وإفغاء "حتصقؾ افشقؽات بافعؿؾة األجـبقة"إجازة كؿقذج : (915) افؼرار

، وـذا إفغاء افعؿؾ با ؽؿ افقارد يف افؼرار (911)افـؿقذج ادجاز بافؼرار 

(116) ..................................................................... 

 

 

151 
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، وإفغاء افـؿقذج ادجاز بافؼرار "أمر مستديؿ"إجازة كؿقذج : (950) فؼرارا

(990) ..................................................................... 500 

، وإفغاء االتػاؿقة "اتػاؿقة تـػقد تعؾقامت بافػاـس"إجازة  :(956) افؼرار

 506 ...................................................... (996)ادجازة بافؼرار 

، "رصف حقافة كؼدًا واردة مـ بـؽ حمع"حؽؿ إيرادات : (951) افؼرار

 501 ....... "ظؿؾة أخرى وارد مـ خارج ادؿؾؽة/ حتصقؾ صقؽ ريال "وإيرادات 

إؾادة إػ مـ هيؿف األمر بقرود مستـدات "تعديؾ كؿقذج : (956) افؼرار

 506 .............................................. (911)ادجاز بافؼرار  "االظتامد

، وإفغاء افـؿقذج "ضؾب اشتامامر يف افبقع اآلجؾ"تعديؾ كؿقذج : (959) افؼرار

 501 ....................................... (961)وافؼرار ( 116)ادجاز بافؼرار 

ادجاز بافؼرار  "خطاب ضامن هنائي"ـ م( و)تعديؾ افػؼرة : (951) افؼرار

(116) ..................................................................... 501 

مظروف إيداع "وكؿقذج  "مظروف إيداع"إجازة كؿقذج : (951) افؼرار

ورؿة "وكؿقذج  "إصعار صقؽ مرؾقض"وكؿقذج  "خاص ببطاؿة افقشقط

 501 ............ "اشتػسار ظـ هقية صارف صقؽ"وكؿقذج  "اظساض ظذ صقؽ

 560 ............................... إجازة كامذج خاصة بافتحصقؾ :(951) افؼرار

 561 ....................... إجازة كامذج خطقات متقيؾ افصادرات: (955) افؼرار

 566 .............. إجازة كامذج ذاء افسقارات مـ معارض األؾراد: (100) افؼرار

ادجاز بافؼرار  "بقاكات ادستامؿر"إجازة تعديؾ ظذ كؿقذج  :(106) افؼرار

(611) ..................................................................... 569 
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ضؾب اصساك صخصقة اظتبارية يف اخلدمة "إجازة كؿقذج : (602) افؼرار

 561 ................................................................ "اإلفؽسوكقة

 "ماشس ـارد/ اظساض ظذ ظؿؾقة ؾقزا "إجازة تعديؾ كؿقذج : (101) افؼرار

 561 ....................................................... (611)ادجاز بافؼرار 

 561 ......... دية فؾحج وافعؿرةإجازة ظؼقد وكامذج افبطاؿة افسعق:  (106) افؼرار

إضاؾة ؾؼرة بشلن تبادل ادعؾقمات االئتامكقة مع افؼـة : (109) افؼرار

 510 .... افسعقدية فؾؿعؾقمات االئتامكقة يف كامذج وظؼقد ادتاجرة وا ساب ا اري

 511 ........ "اتػاؿقة ظّد افـؼقد وؾحصفا وؾرزها وإيداظفا"إجازة : (101) افؼرار

 511 ............................... "ظؼد اشتشارات مافقة"إجازة : (105) افؼرار

جائزة افـؼاط ادؽتسبة ظذ اشتخدام افبطاؿات "تؼديؿ بركامج : (160) افؼرار

 516 ................................................................... "االئتامكقة

 519 .......... (965)ادجاز بافؼرار  "ؼد حتصقؾ أؿساطظ"تعديؾ : (166) افؼرار

 511 ................................... إجازة مخسة كامذج مرصؾقة: (161) افؼرار

 511 .......... "حتصقؾ رشقم ا ؽقمة اإلفؽسوكقة"إجازة كؿقذج : (161) افؼرار

وكؿقذج  "فؾؿشسيظؼد ذاء ظؼار مع خقار افؼط "إجازة : (166) افؼرار

 515 ............... "ضؾب حتديد مقظد فإلؾراغ"وكؿقذج  "ؾسخ ظؼد ذاء ظؼار"

كصقص "، و"اصساك يف خدمة إصعار"كؿقذج إجازة (: 161)افؼرار 

 510 .................................................................. ."افرشائؾ

 516 ...ذج ختتص بؿستـدات افتحصقؾ واالظتامداتإجازة مخسة كام(: 161)افؼرار 
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ادجازة  "اتػاؿقة ظد افـؼقد وؾحصفا وؾرزها وإيداظفا"تعديؾ (: 161)افؼرار 

 511 .............................................................. (101)بافؼرار 

وكؿقذج  "الاتػاؿقة تداول األشفؿ ادحؾقة ظز ا ق"إجازة  :(165)افؼرار 

 511 ............................ "ضؾب خدمة تداول األشفؿ ادحؾقة ظز ا قال"

 516 ............................. أخذ األجر ظذ افدراشة االئتامكقة(: 116)افؼرار 

ادجاز بافؼرار  "ظؼد مشارـة"مـ ( 5)إجازة حذف ادادة  :(111)افؼرار 

(611) ..................................................................... 511 

( 661)ادجاز بافؼرار  "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"تعديؾ : (111)افؼرار 

 511 ............................................................ (616)وبافؼرار 

ادجازة  "ز اإلكسكتاتػاؿقة تداول األشفؿ ادحؾقة ظ"تعديؾ (: 116)افؼرار 

 511 .............................................................. (911)بافؼرار 

 515 ..... (661)ادجاز بافؼرار  "تلـقد افؼاء"مـع تعديؾ كؿقذج (: 119)افؼرار 

( 999)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "تقـقؾ حمع"تعديؾ كؿقذج (: 111)افؼرار 

 561 ................... (911)ادجاز بافؼرار  "ضؾب إفغاء تعاؿد"كؿقذج وتعديؾ 

إجازة ـقػقة أخذ األجر ظذ افدراشة االئتامكقة ادجاز بافؼرار (: 111)افؼرار 

(116) ..................................................................... 566 

اصساك صخصقة اظتبارية يف اخلدمة ضؾب "تعديؾ كؿقذج (: 111)افؼرار 

 561 .......................................... (101)ادجاز بافؼرار  "اإلفؽسوكقة

ومؾحؼفا  "خدمة اددؾقظات ظز اإلكسكت"جازة اتػاؿقة إ (:115)افؼرار 

 ............................... "افتزامات افتاجر بشلن أمـ ادقؿع اخلاص بف"

 

561 
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 565 ..حؽؿ أخذ مبؾغ مؼابؾ افدراشة االئتامكقة ومرصوؾات افتعاؿد(: 110)افؼرار 

 596 ....حؽؿ رهـ إيرادات ظؼارية، وإجازة ظؼقد وكامذج تتعؾؼ بذفؽ(: 116)افؼرار 

 599 ..................................... "ظؼد إدارة ظؼار"إجازة (: 111)افؼرار 

 591 ........................... وكامذج تابعة فف "ظؼد إجيار"ة إجاز(: 111)افؼرار 

 591 .................................... "ظؼد إجارة ظؼار"إجازة  (:116)افؼرار 

 595 ........ "متؾقؽ فعغ ممجرة معؾؼ ظذ افسداد"إجازة كؿقذج (: 119)افؼرار 

 511 ........... "جحي افعؼاري األولاتػاؿقة صـدوق افرا"إجازة (: 111)افؼرار 

 511 ........ "ومقؼة كؼؾ مؾؽقة وحدات يف صـدوق اشتامامر"إجازة (: 111)افؼرار 

حؽؿ إكشاء افؼـة مديقكقة جديدة ظذ ظؿقؾ مديـ هلا مـ (: 111)افؼرار 

 516 ..................................................... أجؾ شداد ديـ هلا شابؼ

حؽؿ ذاء وحدات افصـاديؼ االشتامامرية باألجؾ مؿ بقعفا ظذ (: 115)افؼرار 

 511 ..................................................... افصـدوق كػسف أو ؽره

 511 ........................ "ظؼد إجارة مع مطقر ظؼاري"إجازة (: 160)افؼرار 

 511 ................... مع ذـة اشتامامرية "تػاهؿمذـرة "إجازة (:  166)افؼرار 

 516 .................. "ظؼد بقع أشفؿ ظذ افؼـة باألجؾ"إجازة (: 161)افؼرار 

وتداول أشفؿفا بعد افتخصقص، ( م)إجازة االـتتاب يف ذـة  :(161)افؼرار 

 511 ......... "أشفؿ يفبقع  صة افؼـة  ظؼد"و "ظؼد مشارـة يف أشفؿ"وإجازة 

 515 ..... "(6)اتػاؿقة صـدوق افراجحي افعؼاري فؾدخؾ "إجازة (: 166)افؼرار 

 ظز فألشفؿ فؽسوينإلا افتداول خدمات تبادل " اتػاؿقة إجازة: (169)افؼرار 

 .................................................................. "اإلكسكت
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، وإفغاء االتػاؿقة "اتػاؿقة تـػقذ تعؾقامت بافػاـس"جازة إ(: 161)افؼرار 

 511 ...................................................... (956)ادجازة بافؼرار 

ادجاز بافؼرار  "ظؼد إجارة مع مطقر ظؼاري"تعديؾ ظذ (: 161)افؼرار 

(160) ..................................................................... 516 

 519 ..... حؽؿ ختػقض رشقم افتحقيؾ وإصدار بطاؿة افتعامؾ اخلاصة(: 161)افؼرار 

حؽؿ تؼديؿ حقاؾز مافقة دقطػي وـاالت افسقارات افتجارية (: 165)افؼرار 

 511 .................................................. ظـد بقعفؿ شقارات افؼـة

 511 .................................. حؽؿ اإلجارة بلجرة متغرة(: 190)ر افؼرا

 551 ............................. "اتػاؿقة االشتامامر ادباذ"إجازة (: 196)افؼرار 

 551 .................... "تسقيؼ حماؾظ أشفؿ حمؾقة"إجازة اتػاؿقة (: 191)افؼرار 

 551 ... ومؾحؼاهتا "اتػاؿقة تؼديؿ خدمة بقع ظؼارات بافتؼسقط"إجازة (: 191)افؼرار 

 555 ...................... "ا ساب ا اري مسبؼ اإلكشاء"إجازة (: 191)افؼرار 

 6000 ................................. "باؿة افراجحي"إجازة مـتج (: 191)افؼرار 

 6001 ................................. "اتػاؿقة تسقيؼ ظؼار"إجازة (: 191)افؼرار 

ومؾحؼاهتا، وإفغاء  "اتػاؿقة تؼديؿ خدمات ظؼارية"إجازة (: 195)افؼرار 

 6001 ................ (119)و( 650)و( 696)افعؼقد وافـامذج ادجازة بافؼرارات 

وكؿقذج  "إبداء رؽبة يف ذاء أشفؿ باألجؾ"إجازة كؿقذج : (660) افؼرار

( 661)فعؼقد ادجازة بافؼرارات ، وإفغاء افـامذج وا"بقع أشفؿ باألجؾ ظؼد"

 6006 .......................................................... (111)و ( 616)و
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وافـؿقذجغ  "اتػاؿقة تـظقؿ ظؼقد بقع أشفؿ باألجؾ"إجازة : (661) افؼرار

 6001 ................................................................. ادؾحؼغ هبا

وكؿقذج  "إبداء رؽبة يف ذاء أشفؿ باألجؾ"إجازة كؿقذج : (662) افؼرار

 6001 ...................... (110)، وإفغاء ادجاز بافؼرار "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"

، حؽؿ إجارة ادقصقف يف افذمة مع تلجقؾ األجرة أو تؼسقطفا(: 111)افؼرار 

 6060 .............................................. وحؽؿ مؼاوفة ادستلجر إلكشائف

حؽؿ أخذ تعرؾة ظذ ا سابات ا ارية افتي يؼؾ متقشط : (664) افؼرار

 6061 ............................................. رصقدها افشفري ظـ أفػ ريال

 6010 .................... "رباح ذـة مسامهةظؼد رصف أ"إجازة : (119) افؼرار

 6016 ........... إجازة اتػاؿقة تؼديؿ بطاؿات االتصال مسبؼة افدؾع(: 111)افؼرار 

حؽؿ حصقل افؼـة ظذ بطاؿة ختػقض كادي ادطاظؿ افدوفقة (: 667) افؼرار

 6011 ................................................... بعقض وإهدائفا فعؿالئفا

 6019 ..."ة خدمات االشتامامر ظز االكسكتاتػاؿق"إجازة تعديالت ظذ (: 111) افؼرار

ادبؾغ  -ظـ ضريؼفا -إجازة اشتخدام كؼطة بقع فَتتسَؾؿ افؼـة (: 669)افؼرار 

 6011 .................................................... افذي يريد افعؿقؾ حتقيؾف

ادجاز  "حقافة/ضؾب إصدار صقؽ مرصيف"تعديؾ كؿقذج (: 671)افؼرار 

 6015 .............................................................. (696)بافؼرار 

، (116)تعديؾ كامذج رهـ إيرادات ظؼارية ادجازة بافؼرار (: 672)افؼرار 

 6010 ........................................................ وإجازة كامذج جديدة
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 6011 .........افبطاؿة االئتامكقة ذات افعالمة افتجارية ادشسـة  حؽؿ: (111) افؼرار

 6016 ........ تعديؾ كامذج تتعؾؼ باالظتامدات، وإجازة كامذج جديدة(: 116)افؼرار 

 6011 ....................إجازة دؾع حقاؾز مافقة فؾؿؽاتب افعؼارية (: 119)افؼرار 

 6011 ................................... إجازة كامذج دتابعة افديقن(: 676)افؼرار 

 6015 ... إجازة اتػاؿقة حتقيؾ رواتب مقطػي افؼـات وادمشسات(: 111)افؼرار 

 6060 ......................... "اتػاؿقة إدارة حساب اشتامامر"إجازة (: 678) افؼرار

االتػاؿقة ادقحدة "مـ ( 61)مـ ادادة ( 1)إجازة حذف افػؼرة (: 115)افؼرار 

 6061 ................................... (611)ادجازة بافؼرار  "فصـاديؼ األشفؿ

 6061 ........................ "ظؼد إجارة مع مطقر ظؼاري"إجازة : (110) افؼرار

 6069 ..... "ظؼد مشارـة ظؼارية"و "اتػاؿقة مشارـة ظؼارية"إجازة (: 116)افؼرار 

إؿرار بتسؾؿ "وكؿقذج  " اريكؿقذج ؾتح ا ساب ا"إجازة (: 682) افؼرار

 "كؿقذج ؾتح ا ساب ا اري"، وإفغاء "دؾاتر افشقؽات وتعفد بحػظفا/ دؾس

د دؾاتر افشقؽات وتعف/ إؿرار بتسؾؿ دؾس"، وكؿقذج (915)ادجاز بافؼرار 

 6061 ............................................. (161)ادجاز بافؼرار  "بحػظفا

إؿرار وتعفد برهـ "، وكؿقذج "ظؼد إجارة ظؼار"إجازة (: 683) افؼرار

 6065 ........................................................ "إيرادات تلجر ظؼار

 6090 ... "ضؾب اإلضاؾة افػقرية فشقؽات افتحصقؾكؿقذج "إجازة (: 684) افؼرار

إجازة إضاؾة بطاؿة ادطاظؿ افدوفقة إػ مـتج باؿة افراجحي، (: 685) افؼرار

 6091 ....... (110)وتعديؾ اتػاؿقة ظضقية افـادي افعادي فؾؿطاظؿ ادجازة بافؼرار 

 6099 ......... "صـدوق افراجحي فألشفؿ اخلؾقجقة"اتػاؿقة  إجازة: (111)افؼرار 
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تػقيض باخلصؿ "وكؿقذج  "اتػاؿقة اخلصؿ ادباذ"إجازة (: 111) افؼرار

 6091 ....................................................................  "ادباذ

كؿقذج ؾتح "، وإفغاء "كؿقذج ؾتح ا ساب ا اري"إجازة (: 688) افؼرار

 6095 ..................................... (111)فؼرار ادجاز با "ا ساب ا اري

، "اتػاؿقة حتقيؾ رواتب مقطػي افؼـات وادمشسات"إجازة (: 115)افؼرار 

 6010 ....................................... (111)وإفغاء االتػاؿقة ادجازة بافؼرار 

 6016 ................ ستخؾصاتإجازة مالمة كامذج متعؾؼة بضامن اد(: 690)افؼرار 

إصعار بسداد ؿسط "وكؿقذج  "إصعار إيداع"إجازة كؿقذج (: 156)افؼرار 

 6011 ......... "بقاكات صػؼة اشتامامر مباذ"وكؿقذج  "مستحؼ خصاًم مـ ا ساب

، وإفغاء "اتػاؿقة صـدوق افراجحي افعؼاري األول"إجازة (: 151)افؼرار 

 6011 ............................................. (111)ؼرار االتػاؿقة ادجازة باف

اتػاؿقة خدمة االشتػسار ظـ رصقد ا ساب "إجازة : (151) افؼرار

ضؾب اصساك صخصقة اظتبارية يف اخلدمة اإلفؽسوكقة "، وتعديؾ "إفؽسوكقاً 

 6019 ................... ، وإجازة مخسة كامذج متعؾؼة باخلدمة اإلفؽسوكقة"ادرصؾقة

جقاز ذاء افؼـة بطاؿة ادساظدة فصقاكة ادرـبات، وجقاز : (156)افؼرار 

 6011 ..................................... بافتؼسقط دـ يشسي مـفا شقارة ئفاإهدا

وكؿقذج  "كؿقذج مطافبات افرصاف اآليل وكؼاط افبقع"إجازة (: 159)افؼرار 

 6015 ................................. "اف اآليل ادػؼقدةضؾب إيؼاف بطاؿة افرص"

 6010 ..............................إجازة دخقل افؼـة يف مؼوع (: 151)افؼرار 
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إجازة اتػاؿقة تسقيؼ افعؼارات ادعروضة فدى ادؽاتب (: 151)افؼرار 

 6011 ..................................................................... افعؼارية

إجازة االتػاؿقة ادـظؿة فعؼقد ذاء افسؾع مـ ادقرديـ، وإفغاء (: 155) افؼرار

 6016 ........................................... ـؾ ما ظداها مما يتصؾ بؿقضقظفا

 6011 .......... إجازة اتػاؿقة ذاء افسؾع بعؿؾة وبقعفا بعؿؾة أخرى(: 100) افؼرار

، وإفغاء االتػاؿقة ادجازة بافؼرار "اتػاؿقة حتقيؾ رواتب"إجازة (: 106)افؼرار 

(115) ..................................................................... 6016 

، وإفغاء افعؼد ادجاز بافؼرار "ظؼد بقع شقارة بافتؼسقط"إجازة (: 101)افؼرار 

(110) ..................................................................... 6011 

، وإفغاء افعؼديـ ادجازيـ "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط"إجازة (: 101)افؼرار 

 6019 .................................................. (911)و( 906)بافؼراريـ 

 6011 ................... مات كؼؾ افـؼدإجازة اتػاؿقات وكامذج خد(:  106)افؼرار 

 6050 ............... إجازة دخقل افؼـة يف اتػاؿقة ادرابحة افرئقسة(: 101)افؼرار 

 6051 ..... إجازة دخقل افؼـة يف اتػاؿقة خدمات افدؾع اإلفؽسوين(: 708)افؼرار 

دعروضة فدى اتػاؿقة تسقيؼ افعؼارات ا"مـ ( 1)حذف افبـد (: 709)افؼرار 

 6059 .................................... (151)ادجازة بافؼرار  "ادؽاتب افعؼارية

 6051 ......................... "ظؼد إجارة مع متؾقؽ الحؼ"إجازة : (160) افؼرار

، وإفغاء "اتػاؿقة ذاء شؾع بعؿؾة وبقعفا بعؿؾة أخرى"إجازة : (166) افؼرار

 6051 ............................................. (100)جازة بافؼرار االتػاؿقة اد
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ظرض بقاكات "وكؿقذج  "وصؾ تسؾؿ ظؿالت"إجازة كؿقذج (: 161)افؼرار 

 "ؾتح حساب أشفؿ"وكؿقذج  "اشتؽامل بقاكات ظؼار"وكؿقذج  "متقيؾ ظؼار

 6600 .................................................. "بقاكات ادستامؿر"وكؿقذج 

 6601 ................. "اتػاؿقة بقع شؾع ظذ افعؿقؾ باألجؾ"إجازة : (161) افؼرار

 6606 ................ وافـامذج ادتعؾؼة بف "ظؼد إجارة شقارة"إجازة (: 166)افؼرار 

 6601 ...... "متؾقؽ فسقارة ممجرة معؾؼ ظذ افسداد"إجازة كؿقذج (: 169)افؼرار 

، وإفغاء االتػاؿقة "خدمات افدؾع اإلفؽسوين"إجازة اتػاؿقة : (161) افؼرار

 6605 ...................................................... (101)ادجازة بافؼرار 

 6666 ............... "خدمات ضرح أشفؿ فالـتتاب اتػاؿقة" إجازة: (161) افؼرار

اتػاؿقة مؼوع خدمايت فتحصقؾ رشقم ا فات "إجازة : (165)افؼرار 

 6661 ................................................................... "واهلقئات

اتػاؿقة رصف رواتب مقطػي افشخصقات االظتبارية "إجازة (: 110)افؼرار 

 6661 ........................................... "مـ خالل بطاؿات افرصاف اآليل

االتػاؿقة ادقحدة فتحقيؾ رواتب ادقطػغ ظز افـظام "إجازة (: 111)افؼرار 

 6666 ............................... "(رسيع)افسعقدي فؾتحقيالت ادافقة افرسيعة 

 6661 ............. "اتػاؿقة خدمات بحقث يف جمال األشفؿ"إجازة (: 111)افؼرار 

، وإفغاء افعؼد ادجاز بافؼرار "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"جازة إ(: 116)افؼرار 

(111) ..................................................................... 6661 

 6665 ......... "اتػاؿقة تؼديؿ بطاؿات االتصال مسبؼة افدؾع"إجازة (: 119)افؼرار 
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 6616 ...................... يؾ ادساــإجازة بركامج افراجحي فتؿق(: 111)افؼرار 

 6616 .......... إجازة مـتج بقع األشفؿ بافتؼسقط فعؿالء كؼاط افبقع(: 111)افؼرار 

 6611 ..................... إجازة كؿقذج ؾتح ظضقية حقاالت مافقة(: 111)افؼرار 

اصة صـدوق افراجحي جؾقبؾ فؾؼـات اخل"إجازة اتػاؿقة (: 115)افؼرار 

 6611 ........................................................ "واالـتتابات األوفقة

حؽؿ حتؿقؾ افعؿقؾ تؽؾػة تعاؿد افؼـة مع مؽتب هـدد (: 110)افؼرار 

 6610 ....... يراؿب إكجاز ادؼوع ا ؽقمي افذي يـشئف افعؿقؾ بتؿقيؾ مـ افؼـة

صقؽات بافريال افسعقدي، إيداع / إيداع كؼد"إجازة كؿقذج (: 732)افؼرار 

وكؿقذج  "ت ظؿقؾحتديث بقاكا"وكؿقذج  "صقؽات حتصقؾ ظذ بـقك حمؾقة

 6611 ................... "شـد بؼبض إيرادات"وكؿقذج  "صقؽ/شـد بتسؾؿ كؼد "

، وإفغاء "مؾحؼ افصقاكة"وكؿقذج  "ظؼد إجارة شقارة"إجازة (: 116)افؼرار 

، (166)ادجازيـ بافؼرار  "مؾحؼ افصقاكة"وكؿقذج  "قارةظؼد إجارة ش"

 6616 .......................... ....................... وإجازة كامذج متعؾؼة بافعؼد

 6611 .................................... رشقم افبطاؿات االئتامكقة( : 119)افؼرار 

إصدار بطاؿات افراجحي  إجازة كؿقذج ذوط وأحؽام(: 111)افؼرار 

 6666 .............................. (611)االئتامكقة، وإفغاء افـؿقذج ادجاز بافؼرار 

إجازة تسديد افعؿالء ؾقاتر اخلدمات باشتخدام افبطاؿات  (:111)افؼرار 

 6661 ............................................... االئتامكقة افتي تصدرها افؼـة

 6666 ................ ومؾحؼاهتا "اتػاؿقة إلكشاء ذـة مؾؽ"إجازة : (740)افؼرار 
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صـدوق افراجحي فؾؼـات اخلاصة "إجازة اتػاؿقة (: 166)افؼرار 

 6661 ................ (115)، وإفغاء االتػاؿقة ادجازة بافؼرار "واالـتتابات األوفقة

ؿ خدمات اشتشارية اشتامامرية إػ صـدوق تؼدي"إجازة اتػاؿقة (: 161)افؼرار 

 6665 ........................... "افراجحي فؾؼـات اخلاصة واالـتتابات األوفقة

ادجازة  "تؼديؿ خدمات االشتامامر ظز االكسكت"تعديؾ اتػاؿقة (: 161)افؼرار 

 6690 .............................................................. (910)بافؼرار 

حؽؿ متؽغ افؼـة فعؿالئفا مـ تسديد رشقم أو ؾقاتر حمرمة (: 166)افؼرار 

 6696 ....................................... ذظًا ظز ؿـقات تسديد افػقاتر فدهيا

وإفغاء كؿقذج ، "شداد افرشقم ا ؽقمقة" كؿقذج إجازة(: 169)افؼرار 

 6691 ................. (161) بافؼرار ادجاز "سوكقةحتصقؾ رشقم ا ؽقمة اإلفؽ"

 6696 .................................... إجازة ظؼد خدمات ظامة(: 161)افؼرار 

، وإفغاء افعؼد ادجاز "ظؼد إجيار مقؿع رصاف آيل"إجازة (: 747) ؼراراف

 6699 .................................................... (919)بافؼرار ذي افرؿؿ 

 6691 ................ "(شقارات)اشسداد ظغ ممجرة "إجازة ظؼد (: 161)افؼرار 

 6691 ............................. "ظؼد بقع ظؼار"إجازة كؿقذجي (: 165)افؼرار 

ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"تعديؾ (: 190)افؼرار 

(116) ..................................................................... 6691 

ظؼد إجارة "إضاؾة مادة بشلن تبادل ادعؾقمات االئتامكقة يف (: 196)افؼرار 

 6610 .... (111)ادجاز بافؼرار  "ظؼد إجارة ظؼار"، و(116)ادجاز بافؼرار  "شقارة
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قؾ إظادة معؾؼات اإليداع افـؼدي ضؾب افعؿ"إجازة كؿقذج (:: 191)افؼرار 

 6611 ............................................................. "بافرصاف اآليل

 6611 .... "ؿبقل األوامر ادستؿرة مـ ا فات اخلرية"إجازة اتػاؿقة (: 191)افؼرار 

داول يف افعؿالء بافت تؿبقل وتـػقذ تعؾقام"إجازة اتػاؿقة (: 196)افؼرار 

 6616 ..................... "األشفؿ ادحؾقة ادبؾغة بؿقجب مؽادات هاتػقة مسجؾة

تـػقذ افعؿؾقات ادرصؾقة ظز رشائؾ ا قال "إجازة اتػاؿقة : (199)افؼرار 

 6619 .......................................................... "(SMS) ةافؼصر

اتػاؿقة حتصقؾ وتسؾؿ وإيداع ادبافغ ادافقة ادتعؾؼة " إجازة(: 191)افؼرار 

 6611 ........................................................... "بخدمات ا قال

 6611 ...(116)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "ظؼد إجارة شقارة"تعديؾ (: 758)افؼرار 

 6611 ........................... "إؿرار معايـة ظؼار"إجازة كؿقذج (: 195)افؼرار 

حؽؿ افقظد بنشؼاط جزء مـ افؼسط مـ مؿـ افبقع بؿؼدار (: 110)افؼرار 

 6615 ............................................................. اكخػاض ادمذ

وإفغاء افعؼد ادجاز بافؼرار  "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط"إجازة (: 116)افؼرار 

(101) ..................................................................... 6616 

 6611 ............................... ".....ظؼد إجيار ظؼار "إجازة (: 111)افؼرار 

، وإفغاء "ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فعؿالء كؼاط افبقع"إجازة (: 111)افؼرار 

 6616 ................................................. (111)افعؼد ادجاز بافؼرار 
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، وإفغاء افعؼد ادجاز بافؼرار "ظؼد بقع شقارة بافتؼسقط"إجازة (: 116)افؼرار 

(101) ..................................................................... 

 

6611 

 6611 ... (111)از بافؼرار ذي افرؿؿ ادج "ظؼد إجارة ظؼار"تعديؾ (: 119)افؼرار 

اتػاؿقة خدمة حتقيؾ أمقال بـظام افتحقيؾ افرسيع "إجازة (: 115)افؼرار 

 6615 ..................................... اخلاصة بافبـقك "(ـاش ـؾقؽ)فألمقال 

إجازة كؿقذج ضؾب ؿػؾ حساب جاٍر، وكؿقذج اشتؽامل  (:111)افؼرار 

 6610 ... قاؾد افػرد رصقد حسابف بعد اكتفاء رسيان مػعقل اهلقيةإجراءات شحب اف

كؿقذج "، و"كؿقذج حتديث بقاكات ظؿالء افصـاديؼ"إجازة ( 111): افؼرار

 6616 ..................................................... "ظؿقفة وشاضة األشفؿ

، وإفغاء افعؼد ادجاز إجازة ظؼدي اشتصـاع مـ افعؿقؾ فؾؼـة(: 116)افؼرار 

 6611 ......... (611)وتعديؾِف بافؼرار ( 611)، وافعؼد ادجاز بافؼرار (91)بافؼرار 

 6616 ..."إذاف هـدد"إجازة ظؼدي اشتصـاع مع مؼاول، وظؼد (: 119)افؼرار 

، وكؿقذج ـػافة ؽرم خصؿ تلمغ كؼديإجازة كؿقذج إؿرار : (111)افؼرار 

 6611 ....................................................................... وأداء

 6611 ......................... "اتػاؿقة تقشط وحػظ أشفؿ"إجازة (: 111)افؼرار 

اتػاؿقة حتقيؾ اشتحؼاؿات ادزارظغ ظز افـظام "إجازة (: 111)افؼرار 

 6611 ............................... "(رسيع)افسعقدي فؾتحقيالت ادافقة افرسيعة 

 6615 .................... "اتػاؿقة خدمات مباذ فؾقشاضة"إجازة (: 115)افؼرار 

 6650 .................. "كؿقذج حتديث بقاكات ظؿقؾ أشفؿ"إجازة : (110) ؼراراف

 6656 ......... "ذوط تؼديؿ خدمة افتداول ظز اهلاتػ آفقاً "إجازة (: 116)افؼرار 
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اتػاؿقة خدمة صحـ بطاؿات ا قال مسبؼة افدؾع ظز "إجازة (: 111)افؼرار 

 ...................................... "ؿـقات مرصف افراجحي االفؽسوكقة

 

6651 

، "كؿقذج افتزام جفة افعؿؾ بتحقيؾ راتب ادقطػ"إجازة (: 111)افؼرار 

 6651 ................................ "ويةتعفد ظؿقؾ مـ ا ـسقة افزما"وكؿقذج 

 6656 ....."حمؾقة أشفؿ حماؾظ ووشاضة وإدارة تسقيؼ اتػاؿقة "إجازة (: 116)ؿرار 

 6659 ............................"اتػاؿقة تسفقؾ فققم واحد"إجازة  (:119)افؼرار 

فراجحي ضقابط بقع افعؼارات ادرهقكة فؼـة ا"إجازة (:111)افؼرار 

 6651 ......................................................... "ادرصؾقة فالشتامامر

ادافقة ادتعؾؼة ادافقة ادتعؾؼة   ادبافغادبافغ  إيداعإيداعوو  تسؾؿتسؾؿوو  اتػاؿقة حتصقؾاتػاؿقة حتصقؾ"إجازة (: 111)افؼرار 

 6651 .................... (191)وإفغاء االتػاؿقة ادجازة بافؼرار  "ا قالا قال  بخدماتبخدمات

 6655 ............................ "كامذج فعؼقد االشتصـاع"إجازة (: 115)افؼرار 

حؽؿ افسحب ظذ جقائز ظقـقة دـ يػتح حسابًا فؾقشاضة يف (: 150)افؼرار 

 6106 ..................................................................... األشفؿ

 6101 ............... "م واحد مـ افطرؾغاتػاؿقة تسفقؾ فقق"إجازة (: 156)افؼرار 

 6109 .......... "اتػاؿقة مـظؿة فعؼقد االشتصـاع مع مؼاول"إجازة (: 151)افؼرار 

 6101 .............. "اتػاؿقة مـظؿة فعؼقد اإلذاف اهلـدد"إجازة (: 151)افؼرار 

، "تامكقةذوط وأحؽام إصدار بطاؿات افراجحي االئ"إجازة (: 156)افؼرار 

 6101 ....................................... (111)وإفغاء افـؿقذج ادجاز بافؼرار 
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ذوط وأحؽام إصدار بطاؿة افراجحي االئتامكقة "إجازة (: 159)افؼرار 

 6101 .................................................................... "(ؿّسط)

فغر )إؿرار فػتح حساب اشتامامري "ة كؿةةقذج إجاز(: 151)افؼرار 

 6160 ............................................................... "(افسعقديغ

 6166 ................................ "حػظ ظؼارية اتػاؿقة"إجازة (: 151)افؼرار 

 6161 ........................ "إؿرار بؽػافة ذـات"إجازة كؿقذج (: 155)افؼرار 

ادجازة بافؼرار ذي  "اتػاؿقة حتقيؾ رواتب"إجازة تعديؾ ظذ (: 100)افؼرار 

 6161 ............................................................... (106)افرؿؿ 

 6166 ..."(أ)شسك بغ مرصف افراجحي وذـة اتػاؿقة تعاون م"إجازة (: 106)افؼرار 

إجازة خدمة اشتػسار افعؿقؾ ظـ معؾقماتف االئتامكقة ظـ ضريؼ (: 101)افؼرار 

 6169 ................................................... جفاز افرصاف اآليل برشؿ

 أشفؿ حماؾظ ووشاضة وإدارة تسقيؼ اتػاؿقةمؾحؼ "إجازة (: 101)ؿرار 

 6161 ...................................................................... "حمؾقة

إجازة أحؽام اشتخدام بطاؿة رصاف افراجحي افدوفقة (: 106) ؼراراف

 6161 ................... (996)وذوضفا، وإفغاء افعؿؾ باألحؽام ادجازة بافؼرار 

، (111)ادجاز بافؼرار  "ظؼد إجارة ظؼار"إجازة تعديؾ ظذ : (109) ؼراراف

 6161 .................. "كؿقذج مقاؾؼة ادمجر فؾؿستلجر ظذ تلجر افعغ"ازة وإج

 6110 ... "كؿقذج أمر مستديؿ فتحصقؾ أؿساط فطرف مافث"إجازة (: 101) ؼراراف

 6116 .... (111)ادجاز بافؼرار  "..ظؼد إجيار ظؼار"إجازة تعديؾ ظذ : (101) ؼراراف
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تؼديؿ خدمات كؼؾ افـؼد وافشقؽات مـ ة اتػاؿق"تعديؾ (: 101)افؼرار 

 6111 ............................................. (106)ادجازة بافؼرار  "افعؿالء

 6111 ................... إجازة بركامج تقاصؾ واالتػاؿقة اخلاصة بف(: 105)افؼرار 

 6116 ............ ديدةتعديؾ كامذج تتعؾؼ باالئتامن، وإجازة كامذج ج(: 160)افؼرار 

 6111 ....(111)ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ  "ظؼد افتسفقالت"تعديؾ (: 166)افؼرار 

 6111 ................................... "باؿة افرواتب"إجازة مـتج ( 161)افؼرار 

وإفغاء افعؿؾ بافـؿقذج ادجاز  "كؿقذج تقـقؾ داخع"إجازة (: 161) ؼراراف

 6115 .............................................................. (111)ر بافؼرا

ومرصف ... ظؼد تؼديؿ اخلدمات ادرصؾقة بغ"إجازة (: 169) ؼراراف

 6110 .................................................................. "افراجحي

فعؿالء يؼترصون ظذ رصاؾات  إجازة مـح مؽاؾآت صفريا(: 161) ؼراراف

 6116 ..................................................................... ادرصف

اتػاؿقة تعاون مشسك بغ مرصف "إجازة تعديالت ظذ (: 161) ؼراراف

 6111 ................................ (106)ادجازة بافؼرار  "(أ)افراجحي وذـة 

 6111 ..... إجازة اتػاؿقتي افتاجر اخلاصة بـؼاط افبقع وادؾحؼ ادرؾؼ هبا( :: 161) ارؼراف

 6119 ................. "كؿقذج ضؾب تعريػ جديد بعؿقؾ"إجازة (:  165) ؼراراف

إؿرار "، وكؿقذج "إؿرار وتعفد برهـ مـؼقل"إجازة كؿقذج : (110)افؼرار 

 6111 .................................................. "بافتـازل ظـ حقازة مـؼقل
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وإفغاء  "افتزام جفة ظؿؾ بتحقيؾ راتب ادقطػ"إجازة كؿقذج : (116)افؼرار 

 6111 ............................. (111)افعؿؾ بافـؿقذج ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ 

 6111 .................... "ؾصاح ظـ معؾقماتإاتػاؿقة ظدم "إجازة : (111)ؿرار 

ادجاز بافؼرار  "ظؼد رصف أرباح ذـة مسامهة"تعديؾ (: 111)افؼرار 

(119) ..................................................................... 6115 

فبقع مـتجاهتا ( أ)ـة إجازة اتػاؿقة بغ مرصف افراجحي وذ: (116)افؼرار 

 6160 ...........................................................بافتجزئة با ؿؾة و

إجازة مؾحؼ فعؼد بقع ظؼار بافتؼسقط ادجاز بافؼرار ذي افرؿؿ (: 119)افؼرار 

 6166 ........ (116)، ومؾحؼغ فعؼدي اشتصـاع ادجازيـ بافؼرار ذي افرؿؿ (910)

از بافؼرار ذي افرؿؿ ادج "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"تعديؾ : (111)افؼرار 

(190) ..................................................................... 6161 

 6169 ....... "إؿرار ـػالء بؽػافة ؽرم وأداء وتعفد". إجازة كؿقذج(: 111)افؼرار 

 6161 ........... إجازة افسحب ظذ هدايا ظقـقة فعؿالء مـتج وضـي(: 111) ؼراراف

إجازة بركامج متقيؾ ذاء افعؼارات فؾؼـات ظـ ضريؼ (: 115)افؼرار 

 6161 .................................................................... ادشارـة

ادجاز  "إبداء رؽبة يف ذاء أشفؿ باألجؾ"تعديؾ كؿقذج : (110)افؼرار 

قان ظـ ظؿقؾ يرؽب يف ذاء اشتب"، وإجازة كؿقذج (111)بافؼرار ذي افرؿؿ 

 6190 ............................................................. "أشفؿ باألجؾ
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، وظؼد بقع (116)تعديؾ ظؼدي االشتصـاع ادجازيـ بافؼرار (: 116) ؼراراف

 6191 ........................................ (910)ظؼار بافتؼسقط ادجاز بافؼرار 

 6196 .... إجازة بركامج افراجحي الشتصـاع وحدة يف جمؿع ظؿراين(: 832) ؼراراف

حمرض "إجازة ظؼقد اشتؽامل اشتصـاع مـزل، وإجازة كؿقذج : (111) ؼراراف

 ...................................... "تسؾقؿ ظؼار مـ ؿبؾ ادرصف فؾؿؼاول

 

6191 

افتؼسقط بضامن افعؼار، وتعديؾ إجازة ظؼدي بقع أشفؿ ب: (116) ؼراراف

 6191 .............. (115)ادجاز بافؼرار  "إؾادة بنؾراغ ظؼار باشؿ افؼـة"كؿقذج 

ادجاز  "ضؾب بطاؿة رصاف افراجحي افدوفقة"تعديؾ كؿقذج : (119) ؼراراف

 6195 .............................................................. (996)بافؼرار 

، وإفغاء "حقافة/ضؾب إصدار صقؽ مرصيف"إجازة كؿقذج : (111) ؼراراف

 6110 ....................................... (116)افعؿؾ بافـؿقذج ادجاز بافؼرار 

إجازة ظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط، وظؼد بقع أشفؿ بافتؼسقط فغر (: 111) ؼراراف

 6116 .................... (116)ز بافؼرار حمقيل افراتب، وإفغاء افعؿؾ بافعؼد ادجا

إجازة ظؼد ذاء ظؼار مع خقار افؼط فؾؿشسي، وإفغاء  (:111) ؼراراف

 6111 .......................................... (166)افعؿؾ بافعؼد ادجاز بافؼرار 

اص إؿرار وتعفد ضؾب بطاؿة افرصاف اآليل اخل "إجازة كؿقذج : (115) ؼراراف

 6116 .......................................................... "باألمي وافؽػقػ

 تإجازة مالمة مالحؼ مرؾؼة باتػاؿقة رصف رواتب افشخصقا: (160) ؼراراف

 6119 ........... (110)االظتبارية مـ خالل بطاؿات افرصاف اآليل ادجازة بافؼرار 
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حمرض ؾتح صـدوق أماكات بحضقر ا فة "إجازة كؿقذج (: 166) ؼراراف

 6111 ................. "تغقر ؿػؾ خزكة/حمرض ـرس"، وكؿقذج "افرشؿقة ادختصة

، "اتػاؿقة إدارة حساب أو حمػظة اشتامامر يف افبضائع"إجازة (: 161)افؼرار 

 6111 .......................... "خطاب ظرض إلدارة حساب أو حمػظة اشتامامر"و

 6110 ................................. "تعديؾ اشؿ "إجازة كؿقذج (: 161) رارؼاف

ادجازة بافؼرار  "اتػاؿقة إدارة حساب اشتامامر"إجازة تعديؾ : (166) ؼراراف

(111) ..................................................................... 6116 

حتقيؾ مـ حساب جاٍر  ساب اشتامامري أو مـ "إجازة كؿقذج : (169) ؼراراف

 6111 ............................................. "حساب اشتامامري  ساب جارٍ 

 6111 ................. "اتػاؿقة إيداع زـاة وصدؿات األؾراد"إجازة : (161)افؼرار 

شتخدام ذوط وأحؽام إصدار بطاؿة افشحـ ؿبؾ اال"إجازة : (161) ؼراراف

 6116 ...................................................... "مـ مرصف افراجحي

، وإفغاء االتػاؿقة ادجازة بافؼرار ذي "اتػاؿقة تسفقالت" إجازة :(161)افؼرار 

 6111 ............................................................... (811)افرؿؿ 

، وإفغاء افعؿؾ بافعؼد ادجاز "....ظؼد إجيار ظؼار"إجازة (: 165) ؼراراف

 6111 .................................................... (101)بافؼرار ذي افرؿؿ 

وإفغاء افعؿؾ  "ظؿقفة وشاضة األشفؿ"إجازة كؿقذج (: 190) ؼراراف

 6111 ............................................. (111)بافـؿقذج ادجاز بافؼرار 
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حؽؿ إشؼاط رشقم تؽؾػة افبطاؿة االئتامكقة ظـ افعؿالء افذيـ : (196) ؼراراف

 6115 .................................. يزيد مؿـ مشسياهتؿ بافبطاؿة ظـ مبؾغ معغ

وادجاز ( 111)، ادجاز بافؼرار "ظؼد إجارة ظؼار"تعديؾ : (191) ؼراراف

 6116 ...................................... (111)وادجاز بافؼرار  (119)بافؼرار 

 6111 ............................ "اتػاؿقة تسقيؼ وبقع ظؼار"إجازة : (191) ؼراراف

، وكؿقذج "إؿرار بصحة خطاب تعريػ"إجازة كؿقذج  :(196) ؼراراف

 6116  ................................................... "تصديؼ خطاب تعريػ"

 6119 .................... إجازة ظؼقد اشتصـاع ترمقؿ وصقاكة ظؼار: (199) ؼراراف

بتعؾقامت هقئة افسقق ادافقة بشلن  إؿرار"إجازة كؿقذج  :(191)افؼرار 

 6111 ................................................................. "افقـاالت

بركامج متقيؾ ذاء افعؼارات فؾؼـات ظـ "تعديؾ مستـدات (: 191)فؼرار ا

 6111 ...................................... (115)ادجازة بافؼرار  "ضريؼ ادشارـة

ظؼد اشتصـاع ظؼار فؾعؿقؾ ظذ أرض ممؾقـة فف "إجازة : (191)افؼرار 

ذ أرض ممؾقـة فف ظؼد اشتؽامل اشتصـاع ظؼار فؾعؿقؾ ظ"، و"(ذـات)

 6115 ................................................................. "(ذـات)

ادجاز بافؼرار  "ؿبقل مـ ادشسي"إجازة تعديؾ كؿقذج (: 195) ؼراراف

(911) ..................................................................... 6150 

، ادجاز "مؾحؼ حتصقؾ رشقم اخلدمة"إجازة تعديؾ كؿقذج (: 110) ؼراراف

 6156 .............................................................. (161)بافؼرار 
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 6151 .....«ضؾب ضباظة ـشػ حساب جار وتسؾؿف»إجازة كؿقذج (: 116)افؼرار 

 6151 ... "ؿابؾ فؾتحقيؾ ضؾب حتقيؾ اظتامد مستـدي"إجازة كؿقذج (: 111)افؼرار 

مؼوع االشتغـاء ظـ "، و"مؼوع تطقير افعؿؾقات"إجازة : (116) ؼراراف

 6156 ........................................................ "افـامذج فدى افػروع

وإفغاء  "أمر فتحصقؾ أؿساط فطرف مافث"إجازة كؿقذج (: 119) ؼراراف

 .............................................. (101)ر افـؿقذج ادجاز بافؼرا

 

6151 

وإفغاء  "وـقؾ/ حتديث معؾقمات ظؿقؾ "إجازة كؿقذج (: 111) ؼراراف

 6151 .............................................. (111)افـؿقذج ادجاز بافؼرار 

 "مة اإلفؽسوكقةضؾب اصساك يف اخلد"إجازة تعديؾ كؿقذج (: 111) ؼراراف

 6151 ....................................................... (616)ادجاز بافؼرار 

 6155 ...."افدؾع ظـ ضريؼ كظام شداد فؾؿدؾقظات  "إجازة كؿقذج (: 111) ؼراراف

ذوط وأحؽام إصدار بطاؿة افشحـ ؿبؾ "إجازة تعديؾ (:115) ؼراراف

 6106 ................... (161)ادجازة بافؼرار  "حياالشتخدام مـ مرصف افراج

 6101 .............. إجازة بطاؿة ؾقزا مؽاؾآت مـ مرصف افراجحي(: 110) ؼراراف

ؾقزا اتػاؿقة ادرصف مع افتجار فؼبقل بطاؿات "إجازة  (:116) ؼراراف

 6109 ................................................................. . "مؽاؾآت

افراجحي ؾقزا  ةذوط وأحؽام إصدار بطاؿ"إجازة : ( 111) ؼراراف

 6101 ................................................. "مشسيات/ذـات/أظامل

 6101 ......إجازة مـح ادتؼاظديـ مـ ظؿالء مـتج وضـي هدايا ظقـقة :(111) ؼراراف

 6105 .................... "حتديد صالحقات افقـقؾ" كؿقذجإجازة  :(116) ؼراراف
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اشتبقان ظـ ظؿقؾ يرؽب يف ذاء أشفؿ "كؿقذج إجازة : (119) ؼراراف

 6160 .............................. (110)وإفغاء افـؿقذج ادجاز بافؼرار  "باألجؾ

ذي ادجاز بافؼرار  "ظؼد بقع أشفؿ باألجؾ"إجازة تعديؾ  :(111)افؼرار 

 6166 ............................................................... (111)افرؿؿ 

 6161 ............................................ؾفرس مقضقظي فؼرارات اهلقئة 

 6119 ( ..........................................ادجؾد افاماين)ؾفرس ؿرارات اهلقئة 

 

 


