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مقدمة الدليل
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد: 

فإيمانًا بأهمية الشفافية والوضوح في التعامل مع لجان الفصل في منازعات األوراق المالية، وإثراًء للمعرفة والثقافة 

النظامية للمتعامل معها لكي يكون على علم واطالع بكيفية التقدم بالدعوى وما يجب أن تشتمل عليه، واإلجراءات 

قنوات  تيسير  على  وحرصًا  عليها،  الحصول  وكيفية  المستخدمة  والنماذج  ومراعاتها،  اتباعها  الواجب  والمواعيد 

الفصل في  المتعامل مع لجان  بين يدي  المشتركة، نضع  المصلحة  بما يخدم  اإليجابي  التفاعل  التواصل وتحقيق 

منازعات األوراق المالية واألمانة العامة للجان الفصل هذا الدليل الذي يجيب عن معظم التساؤالت التي يمكن أن ُتثار 

في هذا الخصوص. 

وقد روعي عند إعداد هذا الدليل الحرص على تقديم المعلومة بلغة ميسرة. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن هذا 

الدليل ال يشكل مرجعًا ألي من اإلجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على األطراف ذات العالقة بناًء على نظام 

السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدهما وتعليماتهما واألنظمة األخرى ذات العالقة.

واهلل الـموفــق،،،            
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أو  المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  واإلجراءات 
السوق. 

لجنة  أمام  بالدعوى  التقدم  حق  له  من   .3
الفصل في منازعات األوراق المالية؟

حق التقدم بالدعوى يكون لكل شخص له صفة ومصلحة 
مشروعة في الدعوى.

التقدم  قبل  به  القيام  يجب  الذي  ما   .4
منازعات  في  الفصل  لجنة  أمام  بدعوى 

األوراق المالية؟
لجنة  أمام  بدعوى  يتقدم  أن  قبل  الشخص  على  يجب 
الشكوى  المالية أن يودع  الفصل في منازعات األوراق 
لدى هيئة السوق المالية ليتخذ بحقها أحد اإلجراءين 

التاليين:
أ.  بعد مضي مدة تسعين يومًا من تاريخ اإليداع لدى 
إلى  مباشرة  التقدم  له  يحق  المالية،  السوق  هيئة 

لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.
ب.  أن ُتْخِطر هيئة السوق المالية مقدم الشكوى بجواز 
األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  إلى  التقدم 
يومًا، وعندها يحق  المالية قبل مضي مدة تسعين 
األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  إلى  التقدم  له 

في  الفصل  في  االختصاص  جهات  ما   .1
منازعات األوراق المالية؟

جهات االختصاص في منازعات األوراق المالية وفقًا لما 
نصت عليه المادة )25( من نظام السوق المالية الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ هي:
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية. أ. 

لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية. ب. 

ما أنواع الدعاوى التي تنظرها لجان الفصل   .2
في منازعات األوراق المالية؟

الدعوى الجزائية التي تقام ضد المخالفين ألحكام   أ. 
ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام 
بالحق  للمطالبة  وتعليماتهما؛  وقواعدهما  السوق، 

العام.
في  المتعاملين  بين  تقام  التي  المدنية  الدعوى   ب. 
السوق  نظام  أحكام  نطاق  في  المالية  األوراق 
السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية 
وقواعدهما وتعليماتهما؛ للمطالبة بالحق الخاص، 
األشخاص  ضد  أو  بينهم،  فيما  المستثمرين  مثل: 
المرخص  األشخاص  بين  فيما  أو  لهم،  المرخص 

لهم.
الدعوى اإلدارية، وهي دعوى التظلم من القرارات   ج. 
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المالية من وقت إخطاره بذلك. 
من  التظلم  يسبق  أن  يجب  اإلداريــة،  الدعاوى  وفي 
القرارات واإلجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية 
أو السوق تقديم التظلم إلى هيئة السوق المالية وفقًا 
في  الفصل  إجراءات  الئحة  من  و)25(   )24( للمادتين 

منازعات األوراق المالية.
أمام هيئة  الشكوى  تقديم  الرجوع في كيفية  ويمكن 
المسمى  بذلك  الخاص  الدليل  إلى  المالية  السوق 

»كيف تقدم شكوى«.

كيف يمكن التقدم بالدعوى؟  .5
األوراق  منازعات  في  الفصل  لجان  لمقّر  بالحضور 
أبراج  فهد،  الملك  طريق  الرياض،  مدينة  المالية: 
وتقديم  الثامن،  الدور  الجنوبي،  البرج  التعاونية، 

صحيفة الدعوى. 
ويمكن الحصول على نموذج صحيفة الدعوى من خالل 

اآلتي:
 أ.     زيارة مقّر األمانة العامة للجان الفصل في منازعات 

األوراق المالية وطلب النموذج.
 ب. تحميل النموذج من الموقع اإللكتروني للجان الفصل 
في منازعات األوراق المالية )www.crsd.org.sa( حيث 

تتيح نسخة ملف الوورد الكتابة عليها مباشرة. 
الملحقة  النماذج  ضمن  الدعوى«  »صحيفة  نموذج   ج.  

بهذا الدليل.
إلكتروني  بريد  إرسال  طريق  عن  النموذج  طلب   د.  

.)info@crsd.org.sa( لألمانة العامة للجان
هـ .  طلب النموذج من موظفي إدارة شكاوى المستثمرين 

بهيئة السوق المالية. 

بصحيفة  توافرها  الالزم  البيانات  ما   .6
الدعوى؟ 

الدعوى مطبوعة وتحتوي على  البد أن تكون صحيفة 
البيانات اآلتية: 

االتصال  ووسيلة  وعنوانه،  للمدعي،  الكامل  االسم   أ. 
به، ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر أو رخصة 
اإلقامة )لغير السعودي(، واالسم الكامل لمن يمثله 

إن ُوجد، وعنوانه.
االسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.  ب. 

تاريخ تقديم الصحيفة.   ج. 
 د.   موضوع الدعوى )يتعين أن تكون الدعوى في نفس 
موضوع الشكوى المقدمة أمام الهيئة(، وما يطلبه 

المدعي، وأسانيده، ومؤيداته. 
الطلبات،  تحديد  من حيث  الدعوى محررة  تكون    هـ.  
أسهم،  كانت  إن  والعدد  عليه،  المدعى  وصفة 

والقيمة ووقت بداية المشكلة ونهايتها.
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و.   توقيع مقدمها.
المرفق  الدعوى  صحيفة  بنموذج  االسترشاد  ويمكن 

بهذا الدليل. 

إرفاقها  المطلوب  المستندات  ما    .7
بصحيفة الدعوى؟  

المستندات المطلوب إرفاقها بصحيفة الدعوى هي: 
في حال تقديم الدعوى من المدعي نفسه )أصالة(،  �

المستندات  الدعوى  صحيفة  مع  ُيْرَفق  أن  يجب 
اآلتية:

هناك . 1 كانت  وإن  للدعوى.  المؤيدة  المستندات 
وثائق بغير اللغة العربية، فالبد من ترجمتها لدى 

مكتب ترجمة معتمد. 
جواز . 2 أو  أصالة  للمدعي  الوطنية  الهوية  صورة 

السفر أو اإلقامة لغير السعودي. وإذا كان المدعي 
شخصًا معنويًا، يكتفى بنسخة من السجل التجاري 

للمدعي، مع معاينة األصول للمطابقة.
صورة من إشعار إيداع الشكوى لدى الهيئة ومضي . 3

مدة تسعين يومًا على إيداعها، أو إخطار من الهيئة 
بجواز اإليداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

نسخ من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى . 4
عليهم. 

تقديم نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى على . 5

صيغة ملف وورد. 
ملء نموذج العنوان المختار والتوقيع عليه.. 6
عن  � وكياًل  بالدعوى  المتقدم  كون  حال  وفي 

أعاله،  المذكورة  المستندات  إلى  يضاف  المدعي، 
المستندات الالزمة، بحسب كل حالة وفقًا لآلتي:

له، يجب أ.  الوكيل محاميًا مرخصًا  في حال كون 
إرفاق اآلتي: 

األصل . 1 مع  الشرعية،  الوكالة  من  صورة 
مصدقة  الوكالة  تكون  أن  ويجب  للمطابقة. 
إذا  الخارجية  ووزارة  السعودية  السفارة  أمام 

كان الموكل مقيمًا خارج المملكة.
األصل . 2 مع  للوكيل،  الوطنية  الهوية  صورة 

للمطابقة.
مع . 3 المحاماة،  ممارسة  ترخيص  من  صورة 

األصل للمطابقة.
 في حال كون الوكيل متدربًا لدى محاٍم مرخص ب. 

له، يجب إرفاق اآلتي:
األصل . 1 مع  الشرعية،  الوكالة  من  صورة 

مصدقة  الوكالة  تكون  أن  ويجب  للمطابقة. 
إذا  الخارجية  ووزارة  السعودية  السفارة  أمام 

كان الموكل مقيمًا خارج المملكة.
األصل . 2 مع  للوكيل،  الوطنية  الهوية  صورة 

للمطابقة.
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أصل تفويض المحامي إلى المتدرب إذا كانت . 3
تفويض  تخوله  للمحامي  الصادرة  الوكالة 

الغير.
اإلدارة . 4 من  الموقع  التدريب  عقد  من  صورة 

األصل  مع  العدل،  بوزارة  للمحاماة  العامة 
للمطابقة.

 في حال كون الوكيل زوجًا أو صهرًا أو شخصًا ج. 
إرفاق  يجب  الرابعة،  الدرجة  حتى  القربى  ذوي  من 

اآلتي:
األصل . 1 مع  الشرعية،  الوكالة  من  صورة 

مصدقة  الوكالة  تكون  أن  ويجب  للمطابقة. 
إذا  الخارجية  ووزارة  السعودية  السفارة  أمام 

كان الموكل مقيمًا خارج المملكة.
األصل . 2 مع  للوكيل،  الوطنية  الهوية  صورة 

للمطابقة.
الدرجة . 3 حتى  واألقارب  القرابة.  صلة  إثبات 

الرابعة هم: 
الدرجة األولى: اآلباء، واألمهات، واألجداد،  -

والجدات وإن علوا.
وإن  - وأوالدهم  األوالد،  الثانية:  الدرجة 

نزلوا.
الدرجة الثالثة: اإلخوة واألخوات األشقاء،  -

أو ألب أو ألم، وأوالدهم.

والعمات  - األعمام  الرابعة:  الدرجة 
وأوالدهم، واألخوال والخاالت وأوالدهم.

وتطبَّق هذه الدرجات األربع على أقارب الزوجة، وهم 
األصهار.

وفي حالة الوفاة:
إحضار صك حصر الورثة. -
وكالة شرعية من الورثة. -

وفي حال نقص األهلية:
إحضار صك الوالية الشرعية. -

للشخص د.  نظاميًا  ممثاًل  الوكيل  كون  حال  في 
قضايا  في  وقف  ناظر  أو  قيمًا  أو  وليًا  أو  المعنوي، 
الوالية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، أو 
مأمور بيـت المـال فيـما هـو مــن اختصاصه بحسب 

األنظمة والتعليمات، يجب إرفاق اآلتي:
صورة من الوكالة الشرعية أو صك الوالية . 1

أو صك نظارة الوقف، وما في حكمها، إلثبات 
التمثيل، مع األصل للمطابقة.

األصل . 2 مع  للوكيل،  الوطنية  الهوية  صورة 
للمطابقة.

كان . 3 )إن  الشركة  تأسيس  عقد  من  صورة 
المدعي شركة(، مع األصل للمطابقة.

صورة من النظام األساسي للشركة )إن كان . 4
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المدعي شركة مساهمة(، مع األصل للمطابقة.
المدعي . 5 )إن كان  التجاري  السجل  صورة من 

مؤسسة(، مع األصل للمطابقة.
في حال كون الوكيل مغايرًا للصور المذكورة  هـ . 

أعاله، يجب إرفاق اآلتي:
األصل . 1 مع  الشرعية،  الوكالة  من  صورة 

للمطابقة، على أن تكون الوكالة مصدقة أمام 
السفارة السعودية ووزارة الخارجية إذا كان 

الموكل مقيمًا خارج المملكة.
األصل . 2 مع  للوكيل،  الوطنية  الهوية  صورة 

للمطابقة.
ملء نموذج اإلقرار )المرفق بهذا الدليل( بعدم . 3

دعاوى  ثالث  في  الغير  عن  الترافع  مباشرته 
محاكم  من  القضائية  الجهات  أمام  قائمة 

ولجان، وأنه ليس موظفًا لدى الدولة.

صحيفة  تسليم  المتعامل  يثبت  كيف   .8
دعواه؟ 

ُيثبت المتعامل تسليم صحيفة دعواه من خالل اآلتي:
إيصال يتسلمه من األمانة العامة للجان الفصل في أ. 

الوارد،  قيد  رقم  به  موضح  المالية،  األوراق  منازعات 
وتاريخه، واسم المدعي، واسم المدعى عليه. 

الجوال ب.  الهاتف  رقم  على  نصية  رسالة  تسلمه 

المسجل في ملف الدعوى، تصل إليه من األمان العامة 
للجان موضحًا بها بيانات الدعوى ورقم قيدها وتاريخه. 

بمواعيد  الدعوى  أطراف  غ  يُبلَّ كيف   .9
المتبادلة  والمذكرات  النظر  جلسات 
الفصل  لجنة  من  الصادرة  والقرارات 

واالستئناف؟
يتم التبليغ بواسطة المختصين باألمانة العامة للجان 

الفصل ويكون التبليغ بإحدى الطرق اآلتية:
للجان أ.  العامة  األمانة  مقر  في  المباشر  التسليم 

لشخص من وجه إليه، أو من يقوم مقامه، أو من يمثله.
التسليم بواسطة البريد المسجل سواء أعن طريق ب. 

البريد السعودي أم أيِّ مكتٍب مرخص له في المراسالت 
البريدية، إذا رغب المراد تبليغه في ذلك.

 بالفاكس.ج. 
بالبريد اإللكتروني.د. 

باالتصال الهاتفي المسجل. هـ . 
تراها  التي  االتصال  أخرى من وسائل  بأي وسيلة  و. 

اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من التبليغ. 

في  الدعوى  أطراف  من  المطلوب  ما   .10
المذكرات المتبادلة؟
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أن  يجب  إجراءاتها،  وتسهيل  الدعوى  في  البت  لسرعة 
يراعي أطراف الدعوى اآلتي:

المدعى عليه جميع دفوعه وما لديه من أ.  أن يقدم 

موضوع  عن  ردوده  في  يخرج  ال  وأن  وأدلة  بيِّنات 

أو  بها  تتعلق  وال  تختص  ال  وقائع  بذكر  الدعوى 

التجريح باألشخاص، أو الحط من آرائهم المكتوبة في 

المذكرات، أو التهجم عليهم.

التقيد بالمدد المحددة في التبليغ بالمذكرات. ب. 

على ج.  المكتوب  الرد  من  إلكترونية  نسخة  إرفاق 

صيغة وورد.

عند  الدعوى  أطراف  من  المطلوب  ما   .11
حضور جلسات النظر؟

الهوية أ.  إحضار  النظر  جلسة  يحضر  من  على 
الوطنية للسعوديين، أو جواز السفر أو رخصة اإلقامة 

لغير السعودي. 
وجود ب.  حال  في  الشرعية  الوكالة  أصل  إحضار 

وكيل.
 تحديث بيانات العنوان المختار عند أي تغيير في ج. 

العنوان المثبت في ملف الدعوى.
الحضور في الوقت المحدد في التبليغ. د. 

منازعات  في  المتبعة  اإلثبات  طرق  ما   .12
األوراق المالية؟

يجوز اإلثبات في دعاوى األوراق المالية بجميع طرق 
اإلثبات، بما في ذلك البيانات اإللكترونية، أو الصادرة 
عن الحاسوب، وتسجيالت الهاتف، ومراسالت الفاكس، 

والبريد اإللكتروني.

على  االطالع  الدعوى  ألطراف  يحق  هل   .13
مستندات وملف الدعوى؟ 

نعم، يحق ألي طرف من أطراف الدعوى أن يطلع على 
ملف الدعوى واستنساخ ما يريد منه، شريطَة أن يتقدم 
األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة  رئيس  إلى  بطلب 
ثم  ومن  ذلك،  على  موافقته  على  ويحصل  المالية، 

يوقع على محضر االطالع.

الفصل  لجنة  من  الصادرة  القرارات  هل   .14
قابلة  المالية  األوراق  منازعات  في 

لالستئناف؟
نعم ، ويمكن ألي طرف في الدعوى لم يقتنع بالقرار 
لجنة  أمام  القرار  استئناف  الفصل  لجنة  من  الصادر 

االستئناف في منازعات األوراق المالية.
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لتقديم  م��ح��ددة  م��واع��ي��د  ه��ن��اك  ه��ل   .15
االستئناف؟

يجب تقديم مذكرة االستئناف خالل ثالثين يومًا من 
تاريخ التبليغ بقرار لجنة الفصل في منازعات األوراق 
في  القرار  نشر  من  يومًا  ثالثين  خالل  أو  المالية، 

الجريدة الرسمية بالنسبة إلى القرارات الغيابية.

مذكرة  تسلم  تتولى  التي  الجهة  ما   .16
أطراف  من  المقدمة  االستئناف 

الدعوى؟
تتولى األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق 

المالية تسّلم مذكرة االستئناف ومرفقاتها.

مذكرة  تسليم  المتعامل  يُثبت  كيف   .17
استئنافه؟

خالل  من  استئنافه  مذكرة  تسليم  المتعامل  يثبت 
للجان  العامة  األمانة  من  يتسلمه  استالم«  »إيصال 
الفصل في منازعات األوراق المالية، موضح به رقم قيد 

الوارد، وتاريخه، واسم المدعي، واسم المدعى عليه.

مذكرة  لتقديم  الالزمة  المتطلبات  ما   .18
االستئناف؟ 

لجنة أ.  لرئيس  مطبوعة  استئناف  مذكرة  توجيه 
أن  ويجب  المالية،  األوراق  منازعات  في  االستئناف 

تشتمل مذكرة االستئناف على البيانات اآلتية: 
ووسيلة . 1 وعنوانه،  األصيل،  المستأنف  اسم 

جواز  أو  الوطنية  الهوية  ورقم  به،  االتصال 
السفر أو رخصة اإلقامة لغير السعودي.

االسم الكامل لمن يمثله وعنوانه.. 2
المستأَنف ضده وعنوانه.. 3
األوراق . 4 منازعات  في  الفصل  لجنة  قرار  رقم 

المالية المستأنف، وتاريخه.
تاريخ تقديم مذكرة االستئناف.. 5
وأسانيده . 6 الطعن  وأسباب  االستئناف  موضوع 

وطلباته.
توقيع مقدم مذكرة االستئناف. . 7
تحديث العنوان المختار.. 8
حضور مقدم االستئناف أصالًة، أو وكيله الشرعي، ب. 

أو من يمثله.
في حال تقديم الوكيل مذكرة االستئناف، يجب ج. 

إحضار أصل الوكالة وصورتها.
المستندات المطلوب إرفاقها مع مذكرة االستئناف: 
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صورة من قرار لجنة الفصل المستأنف.. 1
تقديم نسخة إلكترونية على صيغة ملف وورد.. 2

المرفق  ويمكن االسترشاد بنموذج مذكرة االستئناف 
بهذا الدليل.

ما القرارات التي يمكن أن تصدرها لجنة   .19
االستئناف في منازعات األوراق المالية؟

 تصدر لجنة االستئناف أحد القرارات اآلتية:
 رفض النظر في القرار الصادر من لجنة الفصل.أ. 
 تأكيد القرار الصادر من لجنة الفصل.ب. 
جديد، ج.  من  الدعوى  أو  الشكوى  في  النظر   إعادة 

أمام  الدعوى  ملف  في  الثابتة  المعلومات  إلى  استنادًا 
وإصدار  المالية،  األوراق  منازعات  في  الفصل  لجنة 
أو  الشكوى  موضوع  في  مناسبًا  تراه  الذي  القرار 

الدعوى.

النظر  إلعادة  التماس  تقديم  يجوز  هل   .20
في القرار الصادر من لجنة االستئناف في 

منازعات األوراق المالية؟
في  النظر  إعادة  يلتمس  أن  الخصوم  من  ألي  يحق 

القرارات النهائية في األحوال التالية:
أ.  إذا كان القرار قد بني على أوراق ظهر بعد صدور 

القرار تزويرها، أو بني على شهادة قضي – من الجهة 
المختصة بعد القرار- بأنها شهادة زور.

أوراق  القرار على  الملتمس بعد صدور  ب.  إذا حصل 
قبل  إبرازها  عليه  تعذر  قد  كان  الدعوى  في  قاطعة 

القرار.
ج.  إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في القرار.

د.  إذا قضى القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى 
بأكثر مما طلبوه.

هـ.  إذا كان منطوق القرار يناقض بعضه بعضًا.
و.  إذا كان القرار غيابيًا.

تمثياًل  ممثاًل  يكن  لم  من  على  القرار  صدر  ز.  إذا 
صحيحًا في الدعوى.

تصدرها  التي  القرارات  تكتسب  متى   .21
األوراق  منازعات  في  الفصل  لجان 

المالية صفة القطعية؟
القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات األوراق 

المالية تكتسب صفة القطعية في الحاالت اآلتية: 
لجنة . 1 قرار  الستئناف  المقررة  المهلة  انقضاء 

أن  دون  المالية  األوراق  منازعات  في  الفصل 
ُيستأنف القرار.

بقرار . 2 قناعتهم  الدعوى  في  األطراف  إبداء جميع 
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قبل  بعده  أم  به  النطق  أعند  سواًء  الفصل،  لجنة 

انتهاء المهلة المحددة الستئنافه.

قرار . 3 بتأكيد  االستئناف  لجنة  من  قرار  صدور 

لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية .

صدور قرار من لجنة االستئناف برفض النظر في . 4

قرار لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

صدور قرار من لجنة االستئناف بعد إعادتها النظر . 5

في الدعوى من جديد.

لجان  تصدرها  التي  القرارات  ذ  تنفَّ كيف   .22
الفصل في منازعات األوراق المالية؟

ذ على النحو  إذا اكتسب القرار صفة القطعية، فإنه ُينفَّ

الوارد في نظام السوق المالية، أو األنظمة األخرى ذات 

العالقة. 

إصدار  المالية  األوراق  منازعات  في  الفصل  وللجنة   

بقرار  عليه  المحكوم  ممتلكات  على  بالتنفيذ  قرار 

مكتسب القطعية في الدعاوى الجزائية، بناء على طلب 

هيئة السوق المالية.

واالستفسار  التواصل  يمكن  كيف   .23
في  الفصل  للجان  العامة  األمانة  مع 

منازعات األوراق المالية، أو لجنة الفصل 
لجنة  أو  المالية،  األوراق  منازعات  في 
االستئناف في منازعات األوراق المالية؟

يكون ذلك من خالل اآلتي:
في  الفصل  للجان  العامة  األمانة  مقّر  إلى  الحضور 

منازعات األوراق المالية، على العنوان اآلتي:
التعاونية،  أبراج  فهد،  الملك  طريق  الرياض،  مدينة 

البرج الجنوبي، الطابق الثامن والثالث عشر،
ص/ب: 221000 - الرمز البريدي 11311
االتصال على الرقم 2188888 -0096611

إرسال فاكس على الرقم 2181275 -0096611
 info@crsd.org.sa :عن طريق البريد اإللكتروني
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KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=WÊkÕì=

∆Î–Èkÿ^W==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

=======«È‡=m_gnˇ^W===F======ÔÎ·ùË=ÔÍÈ‰======Ô‹_–d=KE=àÕã=â^Èr==
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK==WÊ›–á=

=

Ÿƒ=œàêª^˘^==«˙ù=

fiã˘^=W=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

∆Î–Èkÿ^W==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

محضر اطالع
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=

  
WÏj˝_f=Á_‡É`=∆–Èª^=_‡ =̀à–`=

1J_·≈ÿ^=„`Ï‰=uÖÈ›·ÿ^=^ÜÂf=Ôkgoª^=‚ÍË=ÍË_·ƒá_kÄª^=<ÓK 
2J=á^à–=€_ãád=„`Ô·sŸÿ^=Ô‡_‹˚_f=≤îkÄª^=“Íàù=‚ƒ=Ë`=I_Â·‹=Ì`=Ÿƒ=ÒÈƒÑÿ_f=Ô—Ÿ≈k‹=m_…ÎŸgj=Ì`=Ë`I==�_wÎwì=�_…ÎŸgj=Ñ≈Í

KÔÎ‹_¡·ÿ^=Áá_n˝=�_sk·‹ 
3-=À˙fef=�̂áÈÃ=flÈ–`=„`Ô‡_‹˚^=^ÜÂf=Ôkgoª^=Óá_kÄª^=<ÍË_·ƒ=Ÿƒ=`à�Í=4Î…j=Ìaf=uÖÈ›·ÿ^ .

===á̂ à—f=�_…Ÿg‹=ÒÈƒÑÿ^=œàù=Ñ≈ÍÔ·sŸÿ^=WÏÿ_kÿ^=Èw·ÿ^=Ÿƒ=
=`Ej=‚‹=ÅÍá_ ÎŸgkÿ^=f�_ÎîÄè=á^à—ÿ_==Ω=≤îkÄª^=Ô�ã^Èf=Ô|‡_‹˚^I=====IÊ|≈‹=≤·‘_|åÿ^=Ñ|v˚=Ë`=Ê|ŸÎ‘Èÿ=Ë`===�_Î|îÄè=Ïƒà|êÿ^=I=Ω=Ë`

�à—‹==IÊŸ›ƒ=Ë`=‚‹Iç‘_Õÿ^=“Íàù=‚ƒ=Êÿ_ãád=ÅÍá_j=ˇ^=ÑÍ2ÿ^=Ë`===⁄s|åª^=ÏÕj_|7^=€_|îj˘^=Ë`=IÏ‡Ë3’ÿI===|Ÿƒ==‚|‹=Ì`=‚ÍË_|·≈ÿ^=
Ôkgoª^=KÁ˙ƒ`=

=iE===á^à|—ÿ^=€_|ãád=ÅÍá_j=‚‹=«Ègã`=Ñ≈f======Ë`=I∆Íà|åÿ^=Ñ|Í2ÿ^=Ë`=⁄s|åª^=Ñ|Í2ÿ_f==ÔŸÎ|ãË=Ì`=====ÉÈ|î—›Ÿÿ=Ô|——®=Ô|·sŸÿ^=_|‰^àj===‚|‹=Ì`=|Ÿƒ
=Ôkgoª^=‚ÍË_·≈ÿ^Á˙ƒ`=lgoÍ=%_‹=IÿKÓÑª^=ÁÜ‰=⁄g–=Ê‹˙kã^=Ô‡_‹¸=

“ÃÈª^=!^ËI=

⁄Îì˚^=„^È·ƒ=

Wfiã˘^=

W€^È§^=W⁄›≈ÿ^=Œj_‰=W€ä·ª^=Œj_‰=

Wç‘_Õÿ^=WÔ—�·ª^=WÔ·ÍÑª^=

WÑÍ2ÿ^=”ËÑ·ì=WÌÑÍ2ÿ^=ä‹àÿ^=WÔ·ÍÑª^=

WÏ•^=W«á_êÿ^=fiã^=W€ä·ª^=fi–á=

WÏ‡Ë3’ÿˇ^=ÑÍ2ÿ^=

=fiã^b=ïÄèWà~=W€^È§^=W€ä·ª^=Œj_‰=

Ïƒàêÿ^=⁄Î‘Èÿ^=„^È·ƒ=

Wfiã˘^=

W€^È§^=W⁄›≈ÿ^=Œj_‰=W€ä·ª^=Œj_‰=

Wç‘_Õÿ^=WÔ—�·ª^=WÔ·ÍÑª^=

WÑÍ2ÿ^=”ËÑ·ì=WÌÑÍ2ÿ^=ä‹àÿ^=WÔ·ÍÑª^=

WÏ‡Ë3’ÿˇ^=ÑÍ2ÿ^=

b=ïÄè=fiã^Wà~=W€^È§^=W€ä·ª^=Œj_‰=

=Lfiã˘^KK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KK KKKK KKKK KKKKK KKKK KKKKK KKKK KKKK KKKK KKK=
LÅÍá_kÿ^=KK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKKK KKKKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK K==
L∆Î–Èkÿ^=KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKKK K KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKKK KK

العنوان المختار
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=

à–`I=–Èª^=_‡`=̀Ï5^=∆=�_|Õ¿È‹=låÿ=<‡af=IÁ_‡É==�_|Î�‹È’v=F0F1E=‘Èÿ^=à|è_f =̀̆ Ë=I_==Ô|ÿΩ==|n=_Í_|ò–=q˙===‚|ƒ
==‚ÍÉÑ||≈k‹=ñ_Ä||è =̀Ô||n˙n==ÔÎÛ_||ò–=Ô||Âr=Ì =̀Ω==ÔÎÛ_||ò–=Êg||è=Ë`===||Ã=I÷ ÿÜ||ÿ=;Õÿ_||© =Ô||ÿ_v=ΩË=Ie<‡=

`ƒ=ñÈî·ª^=ÔfÈ—≈ÿ^=“wkãÂÎŸÓ_‹_-^=fl_¡‡=‚‹=≤n˙oÿ^Ë=Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^=Ω=_=F1F2EK==
 

�—ª^�à=WÊÎÃ=_¥=
W=fiã˘^=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=

ÔÎ·ùÈÿ^=ÔÍÈ7^=fi–áW=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
W∆Î–Èkÿ^=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=
WÅÍá_kÿ^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

F1E=lî‡=F=Óà—Õÿ^3E=Óàêƒ=Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^=‚‹=Ó_‹_-^=fl_¡·ÿ=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=‚‹=Ê‡`=Ÿƒ==„È’Í=„`=WÓÉ_ª^=ÁÜ‰=‚‹=E`F=Óà—Õÿ^=Ω=ÊÎÿd=á_êª^=I⁄Î‘Èÿ^=Ω=ø3êÍ?

K?ÔÿËÑÿ^=Ω=�_Õ¿È‹=„È’Í=˘`Ë=IÔÎå·§^=ÌÉÈ≈ã=
)2(==lî‡WÓ_‹_-^=fl_¡‡=‚‹=„Èn˙oÿ^Ë=Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^=

=====F=‚ƒ=⁄�—j=˘=Ô‹^à…f=Ë`=Ô·ã=Ÿƒ=ÑÍäj=˘=ÓÑ�‹=‚s��åÿ_f=h–_≈�Í?30.000=Ë`=I€_Íá=Œÿ`=≤n˙n=EÂ�fW�_≈‹=_›=
1EKfl_¡�·ÿ^=^Ü‰=fl_’v˚=�_Ã˙�~=Ó_‹_w�ª^=Ô·Â�‹=éá_‹=Ë`=Ï‹_w�ª^=ÔÕ�ì=⁄wk‡^=ÌÜÿ^=ïÄêÿ^=
2EK≤‹_w�ª^=€ËÑr=‚‹=Ê�5^=h�è=Ñ≈f=Ó_‹_w�ª^=Ô·Â�‹=éá_‹=ÌÜÿ^=Ï‹_w�ª^

=====K?ïkÄ�ª^=Ú_ò—ÿ^=‚‹=m_fÈ—≈ÿ^=ÁÜ‰=∆Î–Èj=fikÍË 

إقرار

Book_12.indd   16 م 03:35:39   3/10/2014



17

Book_12.indd   17 م 03:35:39   3/10/2014



لمزيد من المعلومات، نرجو عدم التردد في مراسلتنا على 

العنوان التالي:

األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق المالية

أبراج التعاونية، البرج الجنوبي، الطابق 8، طريق الملك فهد

الرياض، المملكة العربية السعودية

ص.ب 221000 الرياض 11311

هاتف 8888 218 11 00966

فاكس 1275 218 11 00966

info@crsd.org.sa البريد االلكتروني

جميع الحقوق محفوظة ©

كما يمكنكم زياره موقعنا االلكتروني للجان الفصل 

 على الشبكة العالمية على العنوان التالي

www.crsd.org.sa

Book_12.indd   18 ص 11:53:45   7/8/2014



Book_12.indd   19 م 03:35:39   3/10/2014



AP_Back_Cover.indd   1 1/29/2013   12:55:53 PM




