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 الباب األول

 أحكام عامة

 

 املادة األوىل: أحكام متهيدية

ؤسسات السوق ملاحلوكمة الشرعية  معايريقواعد ووضع إىل  التعليماتهذه  تهدف (أ)

ومبادئ متوافقة مع أحكام  منتجات أو خدماتاليت تقّدم كليًا أو جزئيًا  املالية

 .الشريعة

( من املادة الثامنة من هذه 6من املادة الثالثة والفقرة )( 7و)( 2)الفقرتني أحكام  ُتعّد (ب)

مؤسسات السوق املالية اليت تقّدم كليًا أو جزئيًا منتجات أو على التعليمات إلزامية 

هذه بقية األحكام األخرى يف ُتعّد ، والشريعةومبادئ متوافقة مع أحكام  خدمات

 .اسرتشاديةالتعليمات 

 .ال ختّل هذه التعليمات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية (ج)

 املادة الثانية: التعريفات

نظام السوق املالية الصادر  التعليماتُيقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه  (أ)

 .هـ2/6/1424وتاريخ  (30م/)باملرسوم امللكي رقم 

مع عدم اإلخالل بالفقرة )ج( من هذه املادة، ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف  (ب)

املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف  التعليماتهذه 

 .اعدها ما مل يقِض سياق النص بغري ذلكلوائح هيئة السوق املالية وقو

، ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه التعليماتلغرض تطبيق أحكام هذه  (ج)

 لك: سياق النص بغري ذاملعاني املوضحة إزاء كل منها ما مل يقِض

بالقرارات الصادرة عن الّلجنة ملتزم متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة:  (1

 .املاليةالشرعية ملؤسسة السوق 

نطاق املنتجات واخلدمات  ددحتهي السياسة اليت  :سياسة االلتزام الشرعي (2

التحقق آلية وإجراءات ، والعتمادهالّلجنة الشرعية إىل االيت جيب أن حتال 
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القرارات الصادرة عن هذه السياسة و معواخلدمات املنتجات تلك  توافقمن 

 يف حال عدم االلتزام بها.، واإلجراءات الالزم اختاذها الّلجنة الشرعية

الداخلي ملؤسسة  الشرعيةوكمة احل هو منوذج :الشرعية إطار احلوكمة (3

وااللتزام  الّلجنة الشرعيةيشتمل على متطلبات عمل الذي  ،السوق املالية

، وآلية إعداد التقارير اخلاصة بتلك واملراجعة الشرعية الداخليةالشرعي 

إدارة مؤسسة الوظائف وارتباطها اإلداري، والصالحيات املفوضة من جملس 

ويشمل إطار  .فيما يتعلق بتلك األعمال -أو ما يف حكمه- السوق املالية

الّلجنة عدد أعضاء حتديد  -احلصرعلى سبيل املثال ال - احلوكمة الشرعية

مؤسسة السوق  جملس إدارةيف حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن ) الشرعية

آلية ومناذج اإلفصاح جمللس وومدة عضويتهم،  ،(-أو ما يف حكمه- املالية

يف حال حتقق أحد عوارض  -أو ما يف حكمه- إدارة مؤسسة السوق املالية

أو ما يف - دورية التقارير اليت يعتمدها جملس اإلدارةو ،االستقاللية

 .-حكمه

 .األب واألم والزوج والزوجة واألوالدصلة قرابة:  (4
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 الباب الثاني

 واإلدارة التنفيذية أو ما يف حكمهمسؤوليات جملس اإلدارة 

 

 أو ما يف حكمه مسؤوليات جملس اإلدارة: الثالثةاملادة 

 اآلتي: مسؤواًل عن  -أو ما يف حكمه-ُيعّد جملس إدارة مؤسسة السوق املالية 

 تطوير تفويض؛ وله املالية ملؤسسة السوقسياسة االلتزام الشرعي  واعتماد تطوير (1

 .اهير نإىل م السياسةتلك 

 تطوير تفويض؛ وله السوق املالية ملؤسسة الشرعية إطار احلوكمة تطوير واعتماد (2

 1.اهير نإىل م ذلك اإلطار

 الشرعية إطار احلوكمة بتنفيذ واملكلفني التنفيذية اإلدارة أداء على اإلشراف (3

 .ذلك اإلطار أهداف مع يتماشى همءأدا بأن يقتنع حبيث

وفقًا للسياسة املعتمدة،  الّلجنة الشرعية ألعضاء املالئمةحتديد املكافآت  (4

 .-أو ما يف حكمه- إدارة مؤسسة السوق املالية جملس تقرير يف عنها واإلفصاح

 السري عن -أو ما يف حكمه- إدارة مؤسسة السوق املالية جملس تقرير يف اإلفصاح (5

 .للعموم الّلجنة الشرعية ألعضاء الذاتية

عدم وجود أي معوقات تؤثر يف والتأكد من باستقاللية الّلجنة الشرعية،  اإلقرار (6

 جنة الشرعية ألعماهلا. أداء الّل

اعتماد التقرير السنوي لّلجنة الشرعية، واإلفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل  (7

 2.-أو ما يف حكمه-جملس إدارة مؤسسة السوق املالية ه يف تقرير نأو تضمي

                                                 
من هذه  الثالثةاملادة ( من 2الفقرة )، ُيعمل بم22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443( وتاريخ 2022-77-3)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  1

 م.1/7/2023هـ املوافق 13/12/1444ابتداًء من تاريخ  التعليمات

من هذه  الثالثةاملادة ( من 7الفقرة )، ُيعمل بم22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443( وتاريخ 2022-77-3)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  2

 م.1/7/2023هـ املوافق 13/12/1444ابتداًء من تاريخ  التعليمات
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، والتأكد املستقلني ةالّلجنة الشرعي أعضاءإجراء تقييم سنوي ملدى حتقق استقالل  (8

 من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.

جملس إدارة ، وعلى موافقتها أن ال ُتعدَّل القرارات الصادرة عن الّلجنة الشرعية دون (9

 .مسؤولية التحقق من ذلك -أو ما يف حكمه-مؤسسة السوق املالية 

 مسؤوليات اإلدارة التنفيذية: الرابعةاملادة 

 اآلتي: عن  مسؤولًة ملؤسسة السوق املالية اإلدارة التنفيذيةعّد ُت

 ،للحصول على قرارها الّلجنة الشرعيةوإحالتها إىل  ،حتديد املسائل الشرعية (1

 .املناسبجبميع املعلومات الالزمة يف الوقت  الّلجنة الشرعية وتزويد

 .الّلجنة الشرعيةمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن  (2

 .مؤسسة السوق املاليةيف  الشرعيةوكمة احلمببادئ نشر ثقافة االلتزام  (3

مع أحكام ومبادئ  املتوافقة املنتجات واخلدماتتنفيذ مجيع عمليات  التأكد من أن (4

 ملؤسسة السوق املالية. لسياسة االلتزام الشرعي وفقًايكون  عةالشري

لقرارات غري متوافقة مع ا عمليات وأالعلم بوجود تعامالت ر فو الّلجنة الشرعيةإبالغ  (5

وإطار احلوكمة الشرعية أسياسة االلتزام الشرعي أو الصادرة عن الّلجنة الشرعية 

تقّدمها مؤسسة السوق املالية كمنتجات أو فيما يتعلق باملنتجات أو اخلدمات اليت 

وتقديم خطة تصحيحية ملعاجلة تلك  ،خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

، والتقّيد مبا تراه الّلجنة الشرعية من تدابري مناسبة يف شأن تلك التعامالت احلاالت

 .العمليات وأ
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  الباب الثالث

 الّلجنة الشرعية

 

  الّلجنة الشرعية تشكيل: اخلامسةاملادة 

تسمى  ةجلن -أو ما يف حكمه- مؤسسة السوق املاليةبقرار من جملس إدارة  لُتشكَّ (أ)

 -أو ما يف حكمه-، ما مل يكّلف جملس إدارة مؤسسة السوق املالية (الّلجنة الشرعية)

 جلنة شرعية لدى جهة خارجية وفقًا ألحكام الفقرة )ب( من هذه املادة.

جلنة شرعية لدى تكليف  -أو ما يف حكمه-لس إدارة مؤسسة السوق املالية جملجيوز  (ب)

 مبسؤوليتهوال خيّل ذلك  ،الّلجنة الشرعية أعمال وصالحياتمارسة مبجهة خارجية 

 .يات اليت فوضها إليهاعن تلك األعمال وعن الصالح

ما  جلنة شرعية لدى جهة خارجيةتكليف  أو جنة الشرعيةالّل تشكيل عند يراعى (ج)

 يلي:

املتوافقة  املنتجات واخلدمات وطبيعة حجم مع الّلجنة الشرعية أعضاء عدد بتناُس (1

 .، على أن ال يقل عن ثالثة أعضاءالشريعةمع أحكام ومبادئ 

جيب أن يكون أعضاء الّلجنة و .مستقلنيجنة الشرعية أعضاء الّلثلثي  يكون أن (2

 على والتصويت آرائهم وإبداء مهامهم ممارسة على قادرين الشرعية املستقلني

جنة د. ويتنافى مع االستقالل الالزم توافره يف عضو الّلوحيا مبوضوعية القرارات

 :ما يلي املستقلالشرعية 

مؤسسة السوق  أسهم من أكثر أو املائة يف مخسة نسبته ملا مالكًا يكون أن .أ

 ميلك نمب قرابة صلة له أو جمموعتها من أخرى شركة أسهم من أو املالية

 .النسبة هذه

 أو -أحد مديريها أو-مؤسسة السوق املالية  يف إدارة جملس عضو يكون أن .ب

مؤسسة السوق املالية املرشح لعضوية جلنتها  جمموعة من أخرى شركة يف

 .الشرعية

 تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة له تكون أن .ج

 .مؤسسة السوق املالية حلساب
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 يف يتجر نأ أو ،مؤسسة السوق املالية منافسة شأنه من عمل يف يشرتك أن .د

 .ؤسسةهذه امل تزاوله الذي النشاط فروع أحد

متصلة أو منفصلة يف عضوية تسع سنوات أن يكون قد أمضى ما يزيد على  .ه

 الّلجنة الشرعية.

 الّلجنة الشرعية عضوية :السادسةاملادة 

بناًء  انتقيَّم واللتان ،الالزمتاناملعرفة واخلربة  الشرعيةالّلجنة  عضو ُيشرتط أن يتوافر يف

 :على املعايري اآلتية

 يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، املالئمة الشرعيةاملعرفة  ة:واملالي الشرعية املعرفة (1

 .وفهمها املالية والتقارير البيانات قراءة إىل القدرة على ضافةباإل

 املالية بأعمال صلة ذات جماالت أو اجملال ذات يف الكافية اخلربة ة:اخلرب (2

 .اإلسالمية

  الّلجنة الشرعيةاجتماعات : السابعةاملادة 

 وكلما دعت احلاجة إىل ذلك.، اجتماعاتها بشكل منتظم الّلجنة الشرعيةتعقد  (أ)

ال حيق ألي عضو يف ها وأمني سر الّلجنة، ور اجتماعات الّلجنة الشرعية أعضاؤحيض (ب)

حضور  أو اإلدارة التنفيذية -أحد مديريها أو- مؤسسة السوق املاليةإدارة جملس 

 .مشورتهأو احلصول على  رأيهاالستماع إىل  الّلجنة الشرعيةاجتماعاتها إال إذا طلبت 

ر قراراتها وُتصَد حضور أغلبية أعضائها، الّلجنة الشرعيةُيشرتط لصحة اجتماعات   (ج)

 هت معاألصوات يرجَّح اجلانب الذي صّواضرين، وعند تساوي بأغلبية أصوات احل

 .رئيس االجتماع

فيها حماضر هلا تتضمن ما دار  وإعداد اجتماعاتها توثيقجنة الشرعية على الّلجيب  (د)

صويت، وحفظها يف سجل ونتائج الت الّلجنةتوصيات توثيق من نقاشات ومداوالت، و

 -إن وجدت-بيان أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت أبدوها و خاص ومنظم،

 .وتوقيع هذه احملاضر من مجيع األعضاء احلاضرين
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  الّلجنة الشرعيةمسؤوليات : الثامنةاملادة 

 اآلتي: عن  جنة الشرعية مسؤولًةالّلعّد ُت

 املاليةمؤسسة السوق ذات الصلة اليت تقّدمها  دماتاملنتجات واخلأن  التأكد من (1

 مع أحكام ومبادئ الشريعة.متوافقة 

املنتجات واخلدمات املتوافقة ب العالقةإصدار القرارات بشأن املسائل الشرعية ذات  (2

توافق ، واعتماد مؤسسة السوق املاليةمها اليت تقّد مع أحكام ومبادئ الشريعة

العقود واالتفاقيات وغريها من املستندات القانونية املستخدمة يف املعامالت التجارية 

 .الشريعةومبادئ مع أحكام ذات العالقة 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية سياسة االلتزام الشرعي التأكد من اتساق  (3

 .واملصادقة عليها

الشرعية  لّلجنةثبت  إذا -أو ما يف حكمه- جملس إدارة مؤسسة السوق املاليةإبالغ  (4

الشريعة ومبادئ نشطة غري متوافقة مع أحكام أل مؤسسة السوق املالية ممارسة

 املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعةدمات اخلو نتجاتاملضمن إطار العمل املرتبط ب

 ،والتوصية بالتدابري املناسبة حبسب ما يرد إليها، مؤسسة السوق املاليةاليت تقّدمها 

فور العلم بعدم معاجلة  -أو ما يف حكمه- جملس إدارة مؤسسة السوق املالية وإبالغ

 .تلك األنشطة

ذات العالقة بعمليات مؤسسة السوق املالية الشرعية املسائل تقديم املشورة يف  (5

م خدمات اليت تقّداملعنية داخل مؤسسة السوق املالية أو األطراف األخرى لألطراف 

خرين آأو أي مستشارين  راجعملا وألقانوني املالية، مثل املستشار ا ملؤسسة السوق

 عند الطلب.

فيما يتعلق التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة مدى إعداد تقرير سنوي عن  (6

مؤسسة  باملنتجات واخلدمات املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اليت تقّدمها

اليت اعتمدت عليها الّلجنة الشرعية يف  املعايري الشرعيةتضمينه ، والسوق املالية
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 -أو ما يف حكمه- إدارة مؤسسة السوق املاليةجملس إىل ورفعه  ،إصدار قراراتها

 3.العتماده

 ومهامه الّلجنة الشرعيةرئيس  اختصاصات: التاسعةاملادة 

هام يدخل يف مقيادة الّلجنة واإلشراف على سري أعماهلا، و الّلجنة الشرعيةيتوىل رئيس 

 ما يلي:بصفة خاصة جنة الشرعية واختصاصات رئيس الّل

يف الوقت املناسب على املعلومات  الّلجنة الشرعيةحصول أعضاء التأكد من  (1

 . والصحيحة وغري املضللة الكاملة والواضحة

 مبناقشة مجيع املسائل الشرعية احملالة إليها. الّلجنة الشرعيةالتحقق من قيام  (2

 على ممارسة مهامهم بفاعلية.  الشرعيةالّلجنة أعضاء تشجيع  (3

 وواجباتهم الّلجنة الشرعيةمهام أعضاء : العاشرةاملادة 

 والواجبات املهام –جنةمن خالل عضويته يف الّل– الّلجنة الشرعيةيؤدي كل عضو من أعضاء 

 اآلتية:

وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع خيطر به رئيس  الّلجنة الشرعيةحضور اجتماعات  (1

 مسبقًا، أو ألسباب طارئة.  جنة الشرعيةالّل

الّلجنة لالضطالع مبسؤولياته، والتحضري الجتماعات  ختصيص وقت كاٍف (2

 واملشاركة فيها بفعالية. الشرعية

غري  مأكانت مباشرة  -له بشكل كامل وفوري بأي مصلحة  جنة الشرعيةالّلإبالغ  (3

وعلى ، مؤسسة السوق املاليةحلساب اليت تتم  والعقود األعمالأي من  يف -مباشرة

 . ذلك العضو عدم املشاركة يف التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك

 -املباشرة أو غري املباشرة–شاركته مبوفوري جنة الشرعية بشكل كامل إبالغ الّل (4

منافسة مؤسسة السوق املالية، أو مبنافسته مؤسسة السوق  امن شأنه أعماليف أي 

 يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله. -بشكل مباشر أو غري مباشر–املالية 

  ة.ى األخالقيات والسلوكيات املهنياحملافظة عل (5

                                                 
من هذه  الثامنةاملادة ( من 6الفقرة )، ُيعمل بم22/6/2022هـ املوافق 23/11/1443( وتاريخ 2022-77-3)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  3

 م.1/7/2023هـ املوافق 13/12/1444ابتداًء من تاريخ  التعليمات
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 الرابعالباب 

 االستقاللية وسرية املعلومات

 

  الّلجنة الشرعيةاستقاللية عشرة:  احلاديةاملادة 

 مهامها ممارسةيف  الّلجنة الشرعيةاملالية أن تراعي استقاللية  مؤسسة السوقعلى جيب 

الّلجنة أداء  يفثر ؤتوجود أي معوقات  وأن تضمن عدم، يف مجيع األوقاتواختصاصاتها 

 :اآلتي ويشمل ذلك مراعاة، عماهلاأل الشرعية

- جلس إدارة مؤسسة السوق املاليةمبالشرعية جنة يكون االرتباط التنظيمي لّلأن  (1

 بشكل مباشر. -أو ما يف حكمه

يف حال عدم قيام  -أو ما يف حكمه-ر جملس إدارة مؤسسة السوق املالية أن ُيخَط (2

 .ودقيق املطلوبة بشكل كاملعلومات بامل الّلجنة الشرعيةاإلدارة التنفيذية بتزويد 

 سرية املعلوماتعشرة:  الثانيةاملادة 

أدائهم أثناء اليت حصلوا عليها على سرية املعلومات  باحملافظة الّلجنة الشرعيةيلتزم أعضاء 

 وعدم إساءة استخدامها. ألعماهلم
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  اخلامسالباب 

 الرقابة الداخلية

 
  االلتزام الشرعي عشرة: الثالثةاملادة 

 الشرعية وكمةاحلإطار  يف -أو ما يف حكمه- إدارة مؤسسة السوق املاليةحيدد جملس 

االلتزام وظيفة مهام  وتشمل، املالية مؤسسة السوقاللتزام الشرعي يف ابوظيفة  اإلدارة املعنية

  :ما يأتيالشرعي 

 ،ياسة االلتزام الشرعيبس املالية مؤسسة السوقالتحقق املنتظم من مدى التزام  (أ)

ملعاجلة حاالت عدم  يةجراءات التصحيحاإل، والّلجنة الشرعيةالصادرة عن  والقرارات

 .وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها ،االلتزام

مع أحكام  املتوافقةاملنتجات واخلدمات االلتزام الشرعي مجيع مهام  أن يشمل نطاق (ب)

تلك املالية، مبا يف ذلك عملية تطوير  السوق مؤسسة ومبادئ الشرعية اليت تقّدمها

 احتى مرحلة تقدميهواخلدمة املنتج ، بدءًا من مرحلة هيكلة املنتجات واخلدمات

 .للعمالء

املتوافقة  املنتجات واخلدماتيف  التزام شرعي حاالت عدمبأي  الّلجنة الشرعية إبالغ (ج)

 .املالية مؤسسة السوق اليت تقّدمهامع أحكام ومبادئ الشريعة 

 ةالداخلي ةالشرعي املراجعةعشرة:  الرابعةاملادة 

يف إطار احلوكمة الشرعية  -أو ما يف حكمه-حيدد جملس إدارة مؤسسة السوق املالية 

عملية تهدف واإلدارة املعنية بوظيفة املراجعة الشرعية الداخلية يف مؤسسة السوق املالية. 

أحكام باملالية  مؤسسة السوقالتزام عدم خماطر  احلد منإىل  ةالداخلي ةالشرعي املراجعة

 منتجاتها وخدماتهايف  -وفقًا ملا يصُدر عن الّلجنة الشرعية من قرارات-الشريعة  ومبادئ

 ، مع مراعاة اآلتي:املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

 ،يف اجملاالت ذات األهمية النسبيةدوريًا  ةالداخلي ةالشرعي املراجعةعملية  ىجَرُتأن  (أ)

 ةالشرعي املراجعةاملالية. وميكن إجراء  مؤسسة السوقعلى سجل خماطر  وذلك بناًء

يف جماالت متخصصة أخرى  ملؤسسة السوق املالية ةاحملدد املراجعةكجزء من عملية 
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على مستوى املخاطر ونسبة تأثري عدم االلتزام يف هذه اجملاالت وبهدف تقييم نظام  بناًء

 الرقابة الشرعية.

 ةالشرعي املراجعةمستهدفات مهمة  املاليةمؤسسة السوق لدى املراجعة حتدد جلنة أن  (ب)

 .الّلجنة الشرعيةبعد التشاور مع  ةيالداخل

املعرفة فيهم تتوافر  داخليون مراجعون ةالداخلي ةالشرعي املراجعةأن يتوىل مهمة  (ج)

، وأال يكلفوا بأي أعمال والتدريب الكايف يف اجلوانب الشرعية واالستقاللالالزمة 

الداخليني االستعانة خبربات  للمراجعنيوميكن  .الداخلية أعمال املراجعةأخرى سوى 

أن شريطة  ،املراجعة عملية املالية يف إجراء مؤسسة السوقاملختصني الشرعيني لدى 

 .املراجعةموضوعية  يفذلك  ال يؤثر

 املراجعة لدىإىل كل من جلنة  ومالحظاتها ةالداخلي ةالشرعي راجعةرفع نتائج املأن ُت (د)

 اإلجراءاتجنة الشرعية لّلوأن تقرتح ، الّلجنة الشرعيةو مؤسسة السوق املالية

 .التصحيحية عند احلاجة
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 السادسالباب 

 املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة املنتجات واخلدماتتطوير 

 

املتوافقة مع أحكام  املنتجات واخلدماتإجراءات عملية تطوير عشرة:  اخلامسةاملادة 

 ومبادئ الشريعة

 مع أحكام ومبادئ الشريعة املتوافقة املنتجات واخلدماتإجراءات عملية تطوير يف  ُيراعى

 :اآلتي

إحالة : املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعةدمات اخلو نتجاتاملإجراءات ما قبل اعتماد  (1

لضمان  ؛الّلجنة الشرعيةحتت التطوير إىل دمات اخلمنتجات وللمجيع املسائل الشرعية 

األحباث  على ما يدعمها منوهيكلته وعملياته أو اخلدمة  املنتجأن تشتمل عملية اعتماد 

املنتجات تشمل إجراءات ما قبل االعتماد مراجعة مجيع الوثائق املتعلقة ب أيضًا .الشرعية

يف النماذج، والعقود، مبا يف ذلك األحكام والشروط الواردة  ،اجلديدة واخلدمات

 وغريها من املستندات القانونية املستخدمة. ،واالتفاقيات

 :املتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعةدمات اخلو نتجاتاملإجراءات ما بعد اعتماد  (2

املستمر الشرعي على االلتزام أو اخلدمة  املنتجمل عملية ما بعد اعتماد تضمان أن تش

احملتملة اليت قد ينشأ عنها  املخاطرحتديد و، ةالدوري ةالداخلي ةالشرعي راجعةوامل

ظيفة أن تشمل مهام وو ،أو اخلدمةنتج ملا يف ومبادئ الشريعةعدم التزام بأحكام حاالت 

  ناسبة بشأنها.املالتصحيحية جراءات اإلاقرتاح املراجعة الشرعية الداخلية 
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  السابع الباب

 النشر والنفاذ

 

 النشر والنفاذ: عشرة السادسةاملادة 

 .وفقًا لقرار اعتمادها نافذة التعليماتهذه تكون 

 


