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يجــــب أن تقتــــرن قـــراءة هذه المبـــادئ بـــما يـــلي:

 أ         نظــام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.

 ب      نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ والئحته التنفيذية  

   الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ.

 ج         نظام التمويــل العقـــاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/08/13هـ والئحته التنفيذية الصادرة 

   بقرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

 د        نظام اإليجــار التمويــلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1433/08/13هـ والئحته التنفيذية الصادرة 

   بقرار  المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ.

 هـ       ضوابط التمويـــل االستهــالكي المحدثة الصادرة بموجب التعميم رقم 351000116619 وتاريخ 1435/09/10هـ.

 و       ضوابط إصــدار وتشغيــل بطـاقــات االئتـــمان وبطاقـــات الحسم المبـاشر الصادرة بموجب التعميم 

    رقم 361000090389 وتاريخ 1436/06/26هـ.

 ز         ضوابط وإجــراءات التحصيــل للعمـالء األفــراد الصادر بتعميم مؤسســة النــقد رقم 391000083340 

   وتاريخ 1439/07/26هـ الموافق 2018/04/12م

 ح         مبـادئ حمايــة عمــالء المصـــارف الصادرة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/08/03هـ.

 ط       مبادئ حمايـــة عمــالء شركـــات التمويـــل الصادرة بموجب التعميم رقم 361000110320 وتاريخ 1436/08/14هـ.

 

أصــدرت مؤسســـــة النـــــقد العربــــي السعــــودي هــذه المبــــــادئ استنـــــادًا إلــى الصالحيــــــات الممنــــــوحة لهــا بموجـــــب 

األنـــــظمة واللوائـــــح والتعليــــمات ذات العالقــــــة.

 — المقـــدمــــة
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ُيقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة - أينمــا وردت فــي هــذه المبــادئ - المعانــي المبينــة أمــام كل 

منهــا مالــم يقتــِض الســياق خــاف ذلــك:

المؤسســـة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافــظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

الممــول: البنــوك وشــركات التمويــل الخاضعــة إلشــراف المؤسســة والمرخــص لهــا بمزاولــة نشــاط أو أكثــر مــن 

التمويــل. أنشــطة 

المبـــادئ: مبادئ التمويل المسؤول لألفراد.

العميــــل: الشــخص الطبيعــي الحاصــل علــى التمويـــــل أو الــذي يتــــقدم إلــى الممــول طالبـــــًا التمويـــــل أو مــن يوجــــه 

إليــه التمويــــــل.

مبلغ التمويـــل: الحد األقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.

كلفــــة األجــــل: قيمــة األجــل المقــررة علــى العميــل بموجــب عقــد التمويــل، ويمكــن التعبيــر عنهــا بنســبة مئويــة 

ســنوية ثابتــة أو متغيــرة مــن مبلــغ التمويــل المقــدم للعميــل.

كلفــة األجــل المتغيــرة: كلفــة األجــل التــي تحــدد بنــاًء علــى مؤشــر أو معــدل مرجعــي، محــدد بوضــوح ومثبــت فــي 

عقــد التمويــل وتتغيــر بتغيــر المؤشــر.

 — التعــريفــات
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إجمالــي المبلــغ المســتحق ســداده مــن العميــل: مبلــغ التمويــل مضافــًا إليــه جميــع مــا يلتــزم العميــل بأدائــه مــن 

تكاليــف وفــق أحــكام عقــد التمويــل، وتشــمل كلفــة األجــل، والرســوم والعمــوالت وتكاليــف الخدمــات اإلداريــة، 

والتأميــن، وأي نفقــات الزمــة للحصــول علــى التمويــل، مــع اســتبعاد أي نفقــات يمكــن للعميــل تجنبهــا مثــل التكاليــف 

أو الرســوم التــي تســتحق علــى العميــل نتيجــة إخاللــه بــأي مــن التزاماتــه الــواردة فــي عقــد التمويــل.

االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية: إجمالــي المبالــغ مســتحقة الســداد مــن العميــل وفقــًا للتقريــر االئتمانــي الصــادر عــن 

شــركات المعلومــات االئتمانيــة المرخصــة واإلفصــاح الشــخصي للعميــل، وُتحســب على أســاس شــهري.

إجمالــي الراتــب: الراتــب األســاس الشــهري )بعــد حســم مســتحقات التقاعــد أو التأمينــات( مضافــًا إليــه جميــع البــدالت 

الثابتــة والتــي تعطــى للموظــف مــن جهــة عملــه بصفــة شــهرية.

إجمالــي الدخــل الشــهري: المتوســط الشــهري للمبالــغ الماليــة التــي يحصــل عليهــا العميــل مــن أي مصــدر دخــل دوري 

ســواٌء كان شــهريًا أو ســنويًا أو ذا فتــرة دوريــة أخــرى، ويشــمل ذلــك إجمالــي الراتــب أو أي دخــل آخــر بمــا فــي ذلــك أي 

بــدالت أو مكافــآت تدفــع بشــكل دوري، أو عوائــد إيجــار األصــول أو أي عوائــد الســتثمارات أخــرى، أو غيــر ذلــك، والتــي 

يمكــن التحقــق منهــا بصــورة معقولــة، محســوبًا وفــق أحــكام الفقــرة )17( مــن هــذه المبــادئ.

صافــي الدخــل الشــهري المتــاح: المبلــغ المتبقــي مــن إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل لإلنفــاق، أو لالســتثمار، أو 

لالدخــار بعــد حســم المصاريــف األساســية الحاليــة أو المتوقعــة مســتقباًل، وااللتزامــات االئتمانيــة الشــهرية، وُيحســب 

علــى أســاس شــهري.

ِنَســب التحّمــل: ِنَســب االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية للعميــل إلــى إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل، محســوبة وفــق 

األحــكام والشــروط الــواردة فــي الفصــل الرابــع الخــاص بالمبــادئ الكميــة للتمويــل المســئول.

االستقطاع: الحسم من إجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.
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تهــدف هــذه المبــادئ إلــى تشــجيع التمويــل المســئول الــذي يلبــي االحتياجــات الفعليــة للعمــالء 
خصوصــًا تلــك المتعلقــة بالحصــول علــى المســاكن واألصــول بــداًل مــن األغــراض االســتهالكية، 
كمــا تهــدف هــذه المبــادئ إلــى تعزيــز الشــمول المالــي مــن خــالل توفيــر التمويــل المناســب 
لجميــع فئــات المجتمــع، ومراعــاة ِنَســب التحّمــل ضمــن نطــاق يمكــن للعميــل تحملــه. وتهــدف 
هــذه المبــادئ أيضــًا إلــى ضمــان العدالــة والتنافســية بيــن المموليــن بمــا يحافــظ علــى فاعليــة 

اإلجــراءات واآلليــات المتبعــة مــن قبلهــم وضمــان كفاءتهــا.

ُتطبــق هــذه المبــادئ علــى جميــع المموليــن وتخضــع لهــا أنشــطة التمويــل الموجهــة إلــى 
ــة الموجهــة إلــى األفــراد ويشــمل  ــع المنتجــات والبرامــج االئتماني العمــالء والتــي تتضمــن جمي
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التمويــل الشــخصي وتمويــل المركبــات والبطاقــات االئتمانيــة 

ــل العقــاري. والتموي

علــى الممــول وضــع الضوابــط واإلجــــراءات الداخليـــــة المالئـــمة لضمــــان متـــــابعة االلتــزام بهــذه 
ــمام وحــرص  ــالء اهتــ ــة وإيــ ــمات األخــرى ذات العـــالقـــ ــح والتعليـــ ــظمة واللوائــ ــادئ واألنــ المبــ
خــاص لتوثيــــق المعلومـــــات والمستنــــدات المقدمــة مــن العميـــــل بمــا يضفــي عليهــا درجــة 

ــة. ــة مــن الموثــوقيــــ مقبول

فــي حــال مــا إذا أسنـــــد الممــول بعــض األعمــــال ذات العالقــة إلــى طــرف أو أطــراف أخــرى، 
ــادئ وعــدم مخالفتهــم أحــكام هــذه  ــزام تلــك األطــراف بهــذه المب ــه التأكــد مــن الت ــن علي يتعّي

المبــادئ واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات األخــرى ذات العالقــة.

والتزامهــم  المبــادئ  لهــذه  الكامــل  موظفيــه  فهــم  لضمــان  يلــزم  مــا  اتخــاذ  الممــول  علــى 
بتطبيقهــا، ومشــاركتها مــع العمــالء واطالعهــم عليهــا واألخــذ فــي االعتبــار عنــد إعــداده لبرامــج 
تحفيــز لموظفيــه بمراعــاة هــذه المبــادئ وعــدم وضــع برامــج تــؤدي إلــى التمويــل غيــر المســؤول 

وعــدم االكتفــاء باالعتمــاد علــى عــدد أو قيمــة التمويــل الممنــوح.

ــح  ــادئ واألنظمــة واللوائ ــات التزامــه بهــذه المب علــى الممــول االحتفــاظ بســجالت كافيــة إلثب
والتعليمــات األخــرى ذات العالقــة.
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 — أحكـــام عــــامة
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علــى الممــول اتبــاع أســلوب علمــي ومعاييــر وإجــراءات واضحــة وشــفافة ومكتوبــة لتقييــم الجــدارة االئتمانيــة 

للعميــل وقدرتــه علــى الســداد، وذلــك وفــق أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال وبمــا ال يتعــارض مــع هــذه 

المبــادئ، وعلــى مجلــس إدارة الممــول اعتمــاد هــذه المعاييــر واإلجــراءات ومراجعتهــا ســنويًا وتحديثهــا عنــد 

الحاجــة. وعلــى الممــول تطبيــق هــذه اإلجــراءات قبــل منــح التمويــل وتوثيــق ذلــك فــي ملــف التمويــل.

ــه علــى  ــه الماليــة وقدرت ــه، للتحقــق مــن مالءت ــي للعميــل، بعــد موافقت علــى الممــول فحــص الســجل االئتمان

تحمــل االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية وســلوكه االئتمانــي، وتوثيــق ذلــك فــي ملــف التمويــل. وعلــى الممــول 

أن يطلــب مــن العميــل اإلفصــاح كتابيــًا عــن أي التزامــات ائتمانيــة أخــرى عليــه مثــل القــروض مــن جهــة العمــل أو 

األصدقــاء أو األقــارب أو غيرهــا مــن االلتزامــات األخــرى، ســواء كانــت حاليــة أو متوقعــة، وتوثيــق ذلــك فــي ملــف 

التمويــل.  وعلــى الممــول - وفــق أحــكام األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة - بعــد منــح التمويــل 

تســجيل المعلومــات االئتمانيــة المتعلقــة بالتمويــل الممنــوح للعميــل، بعــد موافقتــه، لــدى شــركات المعلومات 

االئتمانيــة المرخــص لهــا، وتحديــث تلــك المعلومــات طــوال مــدة التعامــل مــع العميــل. وعلــى الممــول رفــض 

طلــب التمويــل فــي حــال عــدم حصولــه علــى موافقــة العميــل علــى جميــع مــا ورد فــي هــذه الفقــرة.

علــى الممــول أن ُيخِضــع جميــع عمالئــه لتقييــم إمكانيــة تحّمــل االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية، خصوصــًا فــي 

ــواردة فــي هــذه المبــادئ. ويعتمــد  ــا ال الظــروف التــي تقتــرب فيهــا ِنَســب التحّمــل للعميــل مــن الحــدود العلي

تقييــم إمكانيــة تحّمــل االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية فــي األســاس علــى تقييــم صافــي الدخــل الشــهري المتــاح 

للعميــل الممكــن اســتخدامه فــي الوفــاء بالتزاماتــه االئتمانيــة الشــهرية، علــى أن يتــم األخــذ فــي االعتبــار تبايــن 

المصاريــف األساســية بنــاًء علــى عوامــل متعــددة مثــل مســتويات الدخــل، وعــدد المعاليــن، ومحــل اإلقامــة، ومــا 

إذا كان العميــل مالــكًا لمنزلــه أو مســتأجرًا لــه، أو غيــر ذلــك، وُيتوقــع أن يقــوم الممــول بوضــع قواعــد مالئمــة 

وفــق أفضــل الممارســات لتطبيــق عوامــل شــاملة علــى الفئــات المختلفــة للعمــالء. ويعتبــر التمويــل ممكــن 

التحمــل إذا كان إجمالــي االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية للعميــل بعــد منــح التمويــل أقــل مــن صافــي الدخــل 

الشــهري المتــاح للعميــل وبمــا ال يتعــارض مــع نســب التحّمــل الــواردة فــي الفصــل الرابــع الخــاص بالمبــادئ 

الكميــة للتمويــل المســئول، الفقــرات )15، 16، 17( مــن هــذه المبــادئ.

 —  المبادئ الكيفية للتمويل المسئول
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علــى الممــول اســتخدام نمــاذج وأدوات ماليــة لقيــاس إمكانيــة تحّمــل االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية ومــدى مالءمــة 
التمويــل الحتياجــات وظــروف العميــل، بنــاًء علــى دراســة ائتمانيــة وتقييــم لصافــي الدخــل الشــهري المتــاح للعميــل، 
ويقــوم هــذا النــوع مــن النمــاذج علــى أساســيات مــن أبرزهــا حصــر وتصنيــف للمصاريــف األساســية المعتــادة لفئــات 

العمــالء المختلفــة، وتشــمل المصاريــف األساســية بحــد أدنــى المجموعــات اآلتيــة:

التــي يمكــن التحقــق منهــا مــن خــالل شــركات  إلــى مــا ســبق، االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية القائمــة  ويضــاف 
المعلومــات االئتمانيــة المرخــص لهــا والتمويــل الممنــوح مــن قبــل جهــة العمــل أو األصدقــاء واألقــارب أو غيرهــا مــن 

التمويــالت األخــرى والتــي تســدد عــن طريــق أقســاط شــهرية أو نصــف ســنوية أو غيرهــا.

علــى الممــول أن يضمــن الموازنــة بيــن الكفــاءة والفعاليــة فــي النمــاذج واألدوات المالية المســتخدمة لقيــاس إمكانية 
ــات وكذلــك مــن مصــادر اإلحصــاءات العامــة المتوافــرة  ــدى الممــول مــن معلومــات وبيان ــل، ويســتفاد ممــا ل التحّم

بالشــكل القانونــي، وينبغــي أن تتضمــن منهجيــة تلــك النمــاذج واألدوات بحــد أدنــى مــا يأتــي:

آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري.  
آلية حساب وتحليل االلتزامات االئتمانية الشهرية.  

آلية حساب وتحليل المصاريف األساسية، بما في ذلك اآلتي:  
ق منها. قائمة بمؤشرات المصاريف األساسية بالمقارنة مع البيانات المتحقَّ   

إمكانية تغيير المصاريف األساسية وفًقا لمستويات الدخل.   
إمكانية تغيير المصاريف األساسية وفًقا لعدد المعالين.   
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يجب االلتزام بشروط احتساب االلتزامات االئتمانية الشهرية للعميل على النحو اآلتي:

يكــون االلتــزام االئتمانــي الشــهري للبطاقــة االئتمانيــة مســاويًا للحــد األدنــى للســداد مــن الســقف االئتمانــي 
لــكل بطاقــة ائتمــان مصــدرة للعميــل.

تشــمل االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية جميــع االلتزامــات االئتمانيــة تجــاه المموليــن ومؤسســات اإلقــراض 
الحكوميــة المتخصصــة وأي التزامــات ائتمانيــة أخــرى مثــل القــروض مــن جهــة العمــل أو األصدقــاء واألقــارب أو 

غيرهــا مــن التمويــالت األخــرى.
 

علــى الممــــول أن يراعــي قبــل منــح التمويــل ذي كلفــة األجــل المتغيــــرة إضافــــة هامــش افتراضــي علــى كلفــة 
األجــل عنــد منـــــح التمويــــل عنــد حســاب االلتــــزامات االئتـــــمانية الشهريــــة لهــذا التمويـــــل، علــى أن يتــم توثيــق 
االلتزامــات االئتمانيــــة الشهريــــة لهــذا التمويــل علــى أســاس كلفــة األجــل عنــد منــح التمويل إضافــًة إلى الهامش 
االفتراضــي فــي التقـريـــر االئتمــــاني للعميــل فــي شــركة المعلومــات االئتمانيــة، وذلــك لمواجهــة مخاطــر التغيــر 

فــي كلفــة األجــل.

بعــد منــح التمويــل يكــون الممــول مســؤواًل عــن تجــاوز نســبة تحمــل االلتزامــات االئتمانيــة للعميــل عــن الحــد 
المســموح بــه بموجــب هــذه المبــادئ إذا كان ذلــك التجــاوز نتيجــة لتغيــر كلفــة األجــل، وإذا حــدث ذلــك تعيــن 
علــى الممــول إعــادة جدولــة فتــرات الســداد الخاصــة بالتمويــل وال يجــوز للممــول حينــذاك احتســاب كلفــة أجــل 

تــؤدي إلــى تجــاوز هــذه الحــدود.

تكــون االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية للتمويــل الــذي ال تكــون فيه جميع األقســاط متســاوية محســوبًة بافتراض 
ثبــات القســط الشــهري عنــد مســتوى المتوســط الشــهري لكافــة األقســاط وبغــض النظــر عمــا إذا كان التمويــل 

مســتحق الســداد مــن خــالل دفعــات متســاوية أو يســتوجب ســداد دفعــة أخيــرة.

يجب االلتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو اآلتي:

ُيحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقًا بأي وسيلة من جهة العمل.

ُيحتســب مــن الدخــل اآلخــر نصــف المتوســط الشــهري إلجمالــي المبالــغ الماليــة التــي يحصــل عليهــا الشــخص مــن 
أي مصــدر دخــل دوري ســواًء كان شــهريًا أو ســنويًا أو ذا فتــرة دوريــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك البــدالت أو المكافــآت 
التــي تدفــع بشــكل دوري، أو عوائــد إيجــار األصــول أو عوائــد االســتثمارات، أو توزيعــات أربــاح الشــركات أو غيــر 
ذلــك، والتــي ُيمكــن التحقــق منهــا بنــاًء علــى كشــف حســاب العميــل لمــدة ســنتين علــى األقــل أو بموجــب وثائــق 

رســمية تثبــت اســتمراريتها.

ال يجــوز احتســاب مــا يحصــل عليــه العميــل مــن اإلعانــات الحكوميــة مثــل برنامــج حســاب المواطــن أو الضمــان 
االجتماعــي ضمــن إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل، إال أنــه يجــوز احتســاب الدعــم الحكومــي – الموثــق مــع 
المواطــن تعاقديــًا والمقــدم مــن وزارة اإلســكان أو صنــدوق التنميــة العقاريــة – ضمــن إجمالــي الدخــل الشــهري 

للعميــل وذلــك لمنتجــات التمويــل العقــاري.

 —  المبادئ الكميــة للتمويــل المسئول
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تخضع ِنَسب التحّمل للعماء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )15,000( ريـال فأقل للقيود اآلتية:

أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل والمرتبطــة فقــط باالســتقطاع الشــهري مــن 
إجمالــي الراتــب للعميــل مــا نســبته )%33.33( وللعمــالء المتقاعديــن )%25( مــن إجمالــي الراتــب.

 أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية خــالف االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل العقــاري 
مــا نســبته )%45( مــن إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل.

أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل مــا نســبته )%55( مــن إجمالــي الدخــل الشــهري 
للعميــل، إال أنــه فيمــا يخــص العمــالء المســتفيدين مــن وزارة اإلســكان أو صنــدوق التنميــة العقاريــة وذلــك 
لمنتجــات التمويــل العقــاري فيجــب أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل  مــا نســبته 

)%65( مــن إجمالــي الدخــل للعميــل.

تخضــع نســب التحّمــل للعمــاء الذيــن يتجــاوز إجمالــي دخلهــم الشــهري )15,000( وأقــل مــن )25,000( ريـــال 
للقيــود اآلتيــة:

أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل والمرتبطــة فقــط باالســتقطاع الشــهري مــن 
إجمالــي الراتــب للعميــل مــا نســبته )%33.33( وللعمــالء المتقاعديــن )%25( مــن إجمالــي الراتــب.

أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية خــالف االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل العقــاري 
مــا نســبته )%45( مــن إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل.

أال تتجــــاوز االلتزامــــات االئتمانيـــــة الشهريـــــة المترتبـــــة علــى التمويــل مــا نسبتــــه )%65( مــن إجمالــي الدخــل 
للعميــل. الشــهري 

تخضع نسب التحّمل للعماء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )25,000( ريال فأكثر للقيود اآلتية:

أال تتجــاوز االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية المترتبــة علــى التمويــل والمرتبطــة فقــط باالســتقطاع الشــهري مــن 
إجمالــي الراتــب للعميــل مــا نســبته )%33.33( وللعمــالء المتقاعديــن )%25( مــن إجمالــي الراتــب.

ــى الممــول مراعــاة أن  ــة وعل ــل لسياســات الممــول االئتماني ــى التموي ــة عل ــة المترتب تخضــع االلتزامــات االئتماني
ــادئ. ــواردة فــي هــذه المب ــة الشــهرية ال ــه لتقييــم إمكانيــة تحّمــل االلتزامــات االئتماني ُيخضــع جميــع عمالئ

يجــب أال تتجــاوز مــدة التمويــل )5( ســنوات أو )60( شــهرًا مــن تاريــخ منــح التمويــل، ويســتثنى مــن ذلــك التمويــل 
العقــاري والبطاقــات االئتمانيــة. 

للمؤسســة مراجعــة النســب الــواردة فــي الفقــرات )15 – 16 - 17( مــن هــذه المبــادئ بصفــة دوريــة وتعديلهــا 
أخــذًا فــي االعتبــار ســالمة النظــام المالــي واســتقراره وتوقعــات النمــو االقتصــادي.

15

16

17
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تصدر هذه المبادئ بقرار من محافظ مؤسســـة النــقد وتنشر في موقع المؤسسة اإللكتروني.

تســري أحــكام الفقــرات 15 – 17 مــن مبــادئ التمويــل المســئول لألفــراد اعتبــارًا مــن تاريــخ التعميــم 
بهــذه المبــادئ.

تســري جميــع أحــكام هــذه المبــادئ اعتبــارًا مــن تاريــخ 01/12/1439هـــ الموافــق 12/08/2018م.، 
ويتعيــن االلتــزام الكامــل بكافــة هــذه المبــادئ مــن ذلــك التاريــخ.

 —  النشــــر والنفـــــاذ 

تلغي هذه المبــــادئ كل ما يتــــعارض معها
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