
في القضايا التأمينية لدى لجان الفصل

المنازعات والمخالفات التأمينية



بسم هللا الرحمن الرحيم



المستند النظامي لتشكيلها

 )هـ الذي نص في مادته 1431/ 12/ 3وتاريخ ( 148/ أ )األمر امللكي رقم 
ً
على تشكيل لجنة استئنافية ( 2/ أوال

من نظام مراقبة ( 22)للنظر في التظلمات املقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان املشكلة بموجب املادة 

هـ، واملعدل بموجب 1424/ 6/ 2وتاريخ ( 32/ م )شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم 

بلة ، وتكون قرارات اللجنة االستئنافية نهائية غير قا( هـ۱4۳4/ ۰٥/ ۲۷)وتاريخ ( ۳۰/ م )املرسوم امللكي رقم 

.للتظلم

هـ 1422/ 6/ 2في 32/من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م20املادة رقم 

.هـ1434/ ٥/ 27في 30/ وقد عدل باملرسوم امللكي رقم م 

.هـ1426/ 3/ 16قرار مجلس الوزراء رقم  في 



التأمينيةاللجان االبتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات



االختصاص الوالئي اللجان االبتدائية➢

جميع املنازعات الناشئة عن 

.عقود التأمين

كات املنازعات التي تقع بين شر 

ن أو التأمين وشركات إعادة التأمي

ة ومزاولي املهن الحرة املتعلق

.بنشاط التأمين

مخالفة التعليمات الرقابية 

واإلشرافية لشركات التأمين

وإعادة التأمين أو أي من هذين 

.النشاطين

.مخالفات مزاولي املهن الحرة
ق املخالفات الناشئة عن تطبي

.النظام

مة إذا كانت املخالفة تنطوي على جري

حقيق فعلى اللجنة إحالتها إلى هيئة الت

وإذا رأت الهيئة أنه ال ، واالدعاء العام

ئي، وجه إلقامة القضية في الشق الجنا

ظر في فعليها إعادة األوراق إلى اللجنة للن

.املخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها

ه1434/٥/27وتاريخ ( 30/م)نص على هذه االختصاصات األمر امللكي رقم 



االختصاص المكاني اللجان االبتدائية➢

ومنطقة -رياضمنطقة ال:)تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في: اللجنة االبتدائية بمدينة الرياض

(.ومنطقة الجوف-ومنطقة حائل-ومنطقة الحدود الشمالية-القصيم

ومنطقة -املكرمةمنطقة مكة:)تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في: اللجنة االبتدائية بمحافظة جدة

(.ومنطقة تبوك-ومنطقة نجران-ومنطقة الباحة-ومنطقة عسير-ومنطقة جازان-املدينة املنورة

(.لشرقيةاملنطقة ا:)تختص بنظر املنازعات واملخالفات التي تقع في: اللجنة االبتدائية بمدينة الدمام

(هـ۱4۳6/ ۰٥/ ۲۷)وتاريخ ( ۱64۸)نص على هذا القرار الوزاري رقم 



تشكيل أعضاء اللجان االبتدائية➢

من ثالثة أعضاء ، تشكل اللجان االبتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء

 ، من ذوي االختصاص-إن أمكن-متفرغين 
ً
يكون أحدهم على األقل مستشارا

 
ً
.ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، نظاميا



ات التأمينيةاللجان االستئنافية للفصل في المنازعات والمخالف



اختصاص اللجان االستئنافية➢

ية، ويجوز الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان االبتدائ

خمسين ألف االكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل املبلغ املقض ي به عن

.وتكون قرارات اللجنة االستئنافية نهائية وغير قابلة للتظلم، ريال



تشكيل أعضاء اللجان االستئنافية➢

ستشارين تشكل اللجنة االستئنافية بموجب أمر ملكي من عدد ال يقل عن ثالثة م

،  مينمن ذوي االختصاص والخبرة في فقه املعامالت والتأ-إن أمكن-متفرغين 

.وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد



:  توصيف قرارات اللجنة ❖

كانتأنبعد–عليهااملدعىللجنةالقضائيةالصفةإتماماملذكور األمرنصمنتقدمممااملستفاد»

فإناستئنافيةلجنةإلىقراراتهاعلىالتظلماتفيبالنظراالختصاصوإسناد–القضائيةشبهلجنة

 إنهإذاملاثل؛الطعنبنظرالوالئياالختصاصاملحكمةهذهعنيرفعذلك
ً
األمررحصعماوفضال

واليةفإنراضلالعتقابليتهاوعدماالستئنافيةاللجنةقراراتنهائيةمنعليهبالتنصيصامللكي

–منعقدةهيإنماعليهاملطعون القرارجنسالقراراتإلغاءطلباتبنظريتصلفيمااإلداريةاملحاكم

 
ً
نصتماطبقالقضائية،شبهاللجانعنالصادرةالقراراتعلىالطعون فيالفصلعلى–حصرا

وتاريخ(78/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملظالمديواننظاممن(13)املادةمن(ب)الفقرةعليه

.«هـ19/9/1428

هـ1432ورد في حكم قضائي من ديوان املظالم في جدة سنة 



الشركات ذات العالقة بالتأمين



شركة تأمين وإعادة تأمين( 37)توجد في اململكة العربية السعودية 

توجد عشرات الشركات التي تخدم شركات التأمين

:  عدد شركات التأمين ❖

أسماء الشركات

https://samacares.sa/financial-companies/insurance-companies-and-reinsurance/


أبرز التحديات التي تواجه التأمين➢

التعامل مع الشركات املخالفةإشكالية املشروعية

وجود االحتيال مع الشركات



إشكالية المشروعية❑

ة املاد-هـ بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 1424/6/2والتاريخ ( 32/م)صدر املرسوم امللكي ذي الرقم 

تعمل ، جلة فيهايكون التأمين في اململكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مس: "األولى منه على أن

،  أمين التعاونيبأسلوب التأمين التعاوني على غرار األحكام الواردة في النظام األساس ي للشركة الوطنية للت

وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة ، هـ 140٥/4/17وتاريخ ( ٥/م)الصادر في شأنها املرسوم امللكي رقم 

"اإلسالمية



صياغة الالئحة على التأمين غير التعاوني•

.جميع التعريفات مبنية على املعاوضة على الخطر

.فقط للمؤمنين% 10توزيع الفائض التأميني بنسبة 

.استثمار املحفظة التأمينية بطريقة مخالفة للشريعة



التعامل مع الشركات المخالفة❑

.املصاريف التشغيلية للشركات تعد عالية مقارنة بإيراداتها

اتخاذ قرار كثير من شركات التأمين خاسرة، وكثير منها تجاوزت الحد النظامي ملنعها من التداول، بل ووجوب

.بشهر اإلفالس أو زيادة رأس املال

.  تم التصريح لشركات دون التأكيد من قدرتها على االستمرار



وجود االحتيال على شركات التأمين❑

.شيوع احتيال األفراد على التأمين الصحي

.شيوع االحتيال على التأمين على السيارات

وجود االحتيال عند وجود حوادث الحرق أو الغرق 



سير القضية التأمينية



مراحل سير القضية التأمينية➢

أوال

التسجيل عبر موقع اللجنة•

أخذ رقم للقضية بعد استكمال املتطلبات•

ثانيا

.تبلغ الشركة بالدعوى، وترد عبر املوقع•

تكون الردود بين الطرفين حتى االكتفاء•

ثالثا

.يتم الحكم بحضور األطراف حكما ابتدائيا•

يوما في املبالغ املحددة نظاما30ينظر االستئناف في الحكم عند االعتراض خالل •

ثم يختم على الحكم بختم التنفيذ•



خطوات معالجة الدعاوى التأمينية➢

شرح الخطوات

https://www.idc.gov.sa/Style%20Library/Dispute/images/Online%20Dispute%20Insurance%20User%20Manual%20(Public%20side)%2025-12-v3.pdf


:شروط ما قبل التسجيل➢

 يمكن التنازل عنه للغير، فكلمة الدخو 
ً
ل أو أسم املستخدم ال يعتبر حقك في استخدام البوابة اإللكترونية حقا

ال يجوز لك التي تحصل عليها من البوابة لتتمكن من الحصول على معلومات أو مستندات، هي حق لك وحدك و 

.التنازل عليه للغير بأي حال

 وأن يتم اتخاذ كاف
ً
ة يتعين عند الدخول على هذه البوابة أن يكون الغرض والهدف من الدخول مشروعا

.االحتياطات الالزمة لتجنب البرامج الضارة ومخاطر الفيروسات

رفع الدعوى 

https://dispute.idc.gov.sa/dispute/#/create


، في إنهاء أو لألمانة العامة للجان الفصل في املنازعات واملخالفات التأمينية كل الحق، وفق ما تراه مناسب
ً
ا

ذه الشروط تعليق دخولك إلى واستخدامك لهذه البوابة من دون إشعار وألي سبب كان، بما في ذلك انتهاك ه

.واألحكام

ةيخضع استخدام البوابة لألنظمة السعودية  ويتم تفسير ما ورد فيها وفقا لألنظمة السعودي



قر بأنني اطلعت على جميع الشروط واألحكام أعاله وأوافق عليها
ُ
.  أ

ام، واتعهد بتحمل أقر بأن كافة البيانات املدونة في الئحة الدعوى املقدمة واملستندات املرفقة بها صحيحة وموافقة للنظ

.كافة املسؤوليات عن أي أمر خالف ذلك

:يجب على رافع الدعوى اإلقرار بما يأتي عن طريق الرابط



:تعبئة الدعوى إلكترونيا ➢

بيانات املنازعةبيانات الوكيلبيانات املدعي

املرفقاتاملدعى عليه
ثم إنشاء الدعوى 

اإللكترونية



عناوين التواصل

البنك املركزي السعودي❑

:املركز الرئيس ي −
طريق امللك سعود–الرياض 

إدارة حماية العمالء−
11169الرياض 2992ص ب −
666612٥800:هاتف−
4662746011:فاكس−

:  اللجنة ❑

:املركز الرئيس ي−
الرياض-اململكة العربية السعودية

دور ال-مبنى املجلس النقدي الخليجي–طريق امللك فهد 
األرض ي

۱۱44۱الرياض ۱66۲ب .ص−
۰۱۱-۲۰۰٥6۰۷:فاكس−
(۸۰۰۱۲4۰۰4۲: )الرقم املجاني−

https://goo.gl/maps/xugJVnHT8JAn9BzY7
https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%E2%80%AD/@24.7313332,46.6640049,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f1d506b4d9a05:0x6df4bb7512a40c06!8m2!3d24.7313283!4d46.6618216


األنظمة واللوائح ذات العالقة



ين نظام مراقبة شركات التأم

التعاوني

م الالئحة التنفيذية لنظا

مراقبة شركات التأمين 

التعاوني

م الالئحة التنفيذية لنظا

الضمان الصحي التعاوني

قواعد وإجراءات عمل لجان 

أمينيةالفصل في املنازعات الت

كيات الالئحة التنظيمية لسلو 

سوق التأمين

ء الالئحة التنظيمية لوكال

ووسطاء التأمين

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf


الئحة اإلسناد الخاصة 

بشركات التأمين وإعادة 

رةالتأمين وأصحاب املهن الح

ئحة عمليات التأمين ال 

اإللكترونية

الالئحة التنظيمية ألعمال

إعادة التأمين

الئحة تكاليف اإلشراف 

والتفتيش

الئحة إدارة املخاطر في 

شركات التأمين

ي الئحة مكافحة االحتيال ف

ملهن شركات التأمين وشركات ا

الحرة

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_Outsourcing_Regulation.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600__Regulation_of_Reinsurance_Activities.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_C_RiskManaRegu_Ar_1429_12_30_V2.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/4600_C_AntiFraud_Ar_1429_12_19_V2.pdf


ينالئحة حوكمة شركات التأم
الئحة لجان املراجعة في 

شركات التأمين

الوثيقة املوحدة للتأمين

اإللزامي على املركبات 

الحكومية

الوثيقة املوحد للضمان 

الصحي التعاوني

الوثيقة املوحدة للتأمين

اإللزامي على املركبات

في اإلجراءات املنظمة للصلح

املنازعات التأمينية

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/Corporate%20Governance%20Regulation.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88-%D8%A3%D9%88%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf


ثر عبدالعزيز الدغيوعروض عن التأمين للدكتور مقاالت 



إنقاذ صناعة التأمين في 

(1)ة اململكة العربية السعودي

إنقاذ صناعة التأمين في 

(2)ة اململكة العربية السعودي

إنقاذ صناعة التأمين في 

(3)ة اململكة العربية السعودي

التأمينبوالصارتفاع 
ت املعايير الشرعية والقرارا

الجماعية بشأن التأمين

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99708/%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-1
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99716/%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-2
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99727/%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-3
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99752/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d80-2.pdf


األحكام الفقهية لعقد التأمين

(عرض تقديمي)

نتوضيح املعيار الشرعي للتأمي

(عرض تقديمي)

تكافليمشكالت في الواقع التطبيقي للتأمين ال

(عرض تقديمي)

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d80-1.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d80-5.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d80-7.pdf


طريق الملك عبدهللا الفرعي، الرحمانية، الرياض: العنوان

12343.

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

