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أﻊﺛاف السﻐاﺠﺋ:
تﻋﺛف ﻊﺜه السﻐاﺠﺋ إلى تﺗﺛﻏﺛ المﺳاﻏﻐر وا�جراءات المﺎﺊﺳﺋ ﺸﻎ ترﺣﻐح وتﺳﻐﻐﻆ أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة والﻂﺔان المﻈﺊﺑﺼﺋ
ﺲﻈه .وذلك لﺪمان الﺳﺛالﺋ والﺤفاﺸﻐﺋ لﺔمﻐع المرﺣﺗﻐﻆ وضمان إتاﺖﺋ الفرﺦﺋ ﻓﺾﺊر ﺲﺛد ﻄمﺿﻆ ﻄﻆ الﺿفاءات السﺳﻌدﻏﺋ
المﺂﻊﻂﺋ لﻂمﺤارﺾﺋ ﺸﻎ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺊﻈك والﻂﺔان المﻈﺊﺑﺼﺋ ﺲﻈه.

الﺎرﺣﻐح لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ اﻗدارة :
تﺳﻂﻆ لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿآﺸات والﺗﻌﺾمﺋ )"الﻂﺔﻈﺋ"( ﺸﻎ الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري ﺸﻎ ﻄﻌﺻع ﺣرﺾﺋ السﻌق المالﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ
)"تﺛاول"( وﺸﻎ ﻄﻌﺻع الﺊﻈك اﻗلﺿﺎروﻇﻎ ﺲﻆ ﺸﺎح باب الﺎرﺣﻐح لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة لمﻆ تﺎﻌاﺸر ﺸﻐﻋﻃ ﺣروط الﺳﺪﻌﻏﺋ
)المﺂﻊﻀ اﻓﺾادﻏمﻎ لﻂمرﺣح ،ﺲﺛد ﺠﻈﻌات الﺚﺊرة وغﻐر ذلك ﻄﻆ الﺤروط المﺎطﻂﺊﺋ( لﺛورة المﺔﻂﺟ الﺔﺛﻏﺛة لمﺛة ﺐﻘث
ﺠﻈﻌات ،وﺸﺼا لﻂﺤروط والﺪﻌابط الﻌاردة ﺸﻎ ﻇﺰام الﺤرﺾات وتﺳﻂﻐمات ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي وﻗئﺗﺋ ﺖﻌﺾمﺋ
الﺤرﺾات الﺧادرة ﺲﻆ ﻊﻐﺆﺋ السﻌق المالﻐﺋ ،ﻄع اﻓخﺜ با�ﺲﺎﺊار ﻄا ﻏﻂﻎ:
 -١ﻏﺗﺛد ﺸﻎ ا�ﺲﻘن تارﻏﺘ بﺛاﻏﺋ وﻇﻋاﻏﺋ ﺸﺎرة الﺎرﺣﻐح.
 -٢ﻏﺼﺛم المرﺣح ﺬﻂﺈ ﺾﺎابﻎ بالرغﺊﺋ ﺸﻎ الﺎرﺣح لﺼسﻃ ﺣﺂون المساﻊمﻐﻆ بالﺊﻈك ﻏﺤمﻀ تﺳر ﻏﺷ بالمرﺣح وﺠﻐرته
الﺜاتﻐﺋ وﻄﺂﻊﻘته وخﺊرته ﺸﻎ ﻄﺔال أﺲمال الﺊﻈك.
 -٣بﻐان ﻏﺗﺛد ﻄﺔالﺟ إدارات الﺤرﺾات المساﻊمﺋ والﻂﺔان الﺎﻎ تﻌلى المرﺣح ﺲﺪﻌﻏﺎﻋا  ،ﺲﻂى أن ُﻏﻌضح ﺸﻐه ﻄا ﻏﻂﻎ:
أ -تارﻏﺘ تﺳﻐﻐﻆ المرﺣح ﺸﻎ تﻂك المﺔالﺟ أو الﻂﺔان ،وتارﻏﺘ إﻇﺎﻋاء ﺲﺪﻌﻏﺎه.
ب -ﺲﺛد إجﺎماﺲات ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة الﺎﻎ تﻃ ﺲﺼﺛﻊا خﻘل ﺾﻀ ﺠﻈﺋ ﻄﻆ دورة المﺔﻂﺟ الﺎﻎ ﺾان المرﺣح ﺲﺪﻌا
ﺸﻐه ،والﺳﺛد الفﺳﻂﻎ لﻘجﺎماﺲات الﺎﻎ ﺖﺪرﻊا المرﺣح أﺦالﺋ ﺸﻎ تﻂك الﺛورة ،وﻇسﺊﺋ ﺖﺪﻌره إلى ﻄﺔمﻌع
ا�جﺎماﺲات.
ج -ﺲﺛد إجﺎماﺲات الﻂﺔان الﺛائمﺋ الﺎﻎ ﺣارك ﺸﻐﻋا المرﺣح ،وﺲﺛد اﻗجﺎماﺲات الﺎﻎ ﺲﺼﺛتﻋا ﺾﻀ لﺔﻈﺋ ﻄﻆ تﻂك
الﻂﺔان خﻘل ﺾﻀ ﺠﻈﺋ ﻄﻆ ﺠﻈﻌات الﺛورة الﺎﻎ ﺾان المرﺣح ﺲﺪﻌا ﺸﻐﻋا ،والﺳﺛد الفﺳﻂﻎ لﻖجﺎماﺲات الﺎﻎ
ﺖﺪرﻊا ﺸﻎ تﻂك الﺛورة ،وﻇسﺊﺋ ﺖﺪﻌره إلى ﻄﺔمﻌع ا�جﺎماﺲات.
 -٤إذا ﺠﺊﺺ لﻂمرﺣح أن ﺣﺶﻀ ﺲﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺊﻈك اﻓﻊﻂﻎ الﺎﺔاري أو ﺲﺪﻌﻏﺋ أﺖﺛ الﻂﺔان المﻈﺊﺑﺼﺋ ﺲﻈه  ،ﺸﻐﺔﺈ
أن ﻏرﺸﺺ ﻄع ﺬﻂﺈ الﺎرﺣح بﻐاﻇاً ﻄﻆ اﻓﻄاﻇﺋ الﺳاﻄﺋ لمﺔﻂﺟ ا�دارة ﺲﻆ الﺎفاﺦﻐﻀ الﻌاردة ﺸﻎ الفﺼرة ) (٣أﺲﻘه.
 -٥ﻏسﺎطﻐع المساﻊﻃ الﺎﻌﺦﻐﺋ بﺎرﺣﻐح ﺲﺪﻌ ﺸﻎ المﺔﻂﺟ ﺲﻆ ﺬر ﻏﺺ إخطار ﺾﺎابﻎ لﺼسﻃ ﺣﺂون المساﻊمﻐﻆ خﻘل
ﺸﺎرة الﺎرﺣح ﻏﺗﺛد ﺸﻐه ﻄا ﻏﻂﻎ:
أ-
ب-
ج-
د-

اﺠﻃ وﺲﻈﻌان المساﻊﻃ الﺜي ﻏرغﺈ ﺸﻎ ترﺣﻐح الﺳﺪﻌ واﺠﻃ وﺲﻈﻌان الﺤﺚص المرﺣح لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ
ا�دارة.
إﺻرار ﻄﻆ المساﻊﻃ المرﺣح بأﻇه ﻄساﻊﻃ بالﺤرﺾﺋ وله ﺖﺺ الﺎﺧﻌﻏﺌ ﺸﻎ اجﺎماﺲات الﺔمﺳﻐﺋ و ﻏﻈﻌي الﺗﺪﻌر
ﺣﺚﺧﻐا أو أن ﻏﻌﺾﻀ غﻐره ﺸﻎ اﻗجﺎماع لﺎرﺣﻐح الﺤﺚص المﺜﺾﻌر ﺸﻎ ا�خطار.
أﻏﺋ ﻄﺳﻂﻌﻄات أخرى ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﺚص ﻄرﺣح ﻄﻆ ﻄساﻊﻃ ﻏﺔﺈ تﺪمﻐﻈﻋا ﺸﻎ خطاب الﺎﻌﺾﻐﻀ ﺖسﺈ أﻇﺰمﺋ
وﺣروط الﺎﻌﺾﻐﻀ المﺳمﻌل بﻋا .
ﻄﻌاﺸﺼﺋ المرﺣح ﺸﻎ الﺳمﻀ ﺾﺳﺪﻌ ﻄسﺎﺼﻀ ﺸﻎ ﻄﺔﻂﺟ إدارة الﺤرﺾﺋ إذا تﻃ اﻇﺎﺚابه.
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 -٦بﻐان بالﺤرﺾات أو المﺂﺠسات الﺎﻎ ﻏﺤﺎرك المرﺣح ﺸﻎ إدارتﻋا أو ﻄﻂﺿﻐﺎﻋا وتمارس ﻇﺤاط ﻄماﺐﻀ لﻈﺤاط الﺊﻈك.
 -٧ﻏﺔﺈ أن ﻗ ﻏﺤﺶﻀ المرﺣح ﺲﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ إدارة أﺾﺑر ﻄﻆ خمﺟ ﺣرﺾات ﻄساﻊمﺋ ﺸﻎ وﺻﺌ واﺖﺛ ﺲﻂى أن ﻗﻏﺿﻌن ﻄﻆ
بﻐﻆ تﻂك الﺤرﺾات أي بﻈك ﻄرخص ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ الﺳربﻐﺋ السﺳﻌدﻏﺋ.
 -٨ﻏﺔﺈ أن ﻗ ﻏﺿﻌن لﻂمرﺣح أي ﻄﺧﻂﺗﺋ أو أن ﻏﺤﺎرك ﺸﻎ أي ﺲمﻀ ﻄﻆ ﺣأﻇه ﻄﻈاﺸسﺋ الﺤرﺾﺋ ﺸﻎ ﻇﺤاﺬﻋا الرئﻐسﻎ
ﺖسﺈ ﻇص المادة ) (٧٢ﻄﻆ ﻇﺰام الﺤرﺾات.
 -٩تﺳﺊﺆﺋ اﺠﺎﺊﻐان ﻄﺳاﻏﻐر المﻘئمﺋ الﺧادر ﺲﻆ ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي والﺜي ﻏمﺿﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂﻐه ﻄﻆ المرﺾﺞ
الرئﻐسﻎ لﻂﺊﻈك أو ﺲﻂى المﻌﺻع اﻗلﺿﺎروﻇﻎ لمﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي.
 -١٠تﺳﺊﺆﺋ ﻇمﻌذج ﻊﻐﺆﺋ السﻌق المالﻐﺋ رﺻﻃ ) (٣والﺜي ﻏمﺿﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂﻐه ﻄﻆ المرﺾﺞ الرئﻐسﻎ لﻂﺊﻈك أو ﻄﻆ خﻘل
ﻄﻌﺻع ﻊﻐﺆﺋ السﻌق المالﻐﺋ اﻗلﺿﺎروﻇﻎ ).(www.cma.org.sa
-١١إرﺸاق ﻇسﺚﺋ واضﺗﺋ ﻄﻆ الﻋﻌﻏﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺠﺔﻀ الﺳائﻂﺋ ،وأرﺻام ا�تﺧال الﺚاﺦﺋ بالمرﺣح وتﺤﺎمﻀ ﺲﻂى اﻓﺻﻀ
ﺲﻈﻌان ﺠﺿﻆ المرﺣح ،رﺻﻃ الﻋاتﺷ المﺎﻈﺼﻀ )الﺔﻌال( ،ورﺻﻃ ﻊاتﺷ ﺐابﺌ ،وﺲﻈﻌان الﺊرﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ.
-١٢ﻏﺔمع ﺻسﻃ ﺣﺂون المساﻊمﻐﻆ بالﺊﻈك ﺾاﺸﺋ ﺬﻂﺊات الﺎرﺣﻐح المﺼﺛﻄﺋ ﻄع ﻄرﺸﺼاتﻋا ﻄﻆ الﻌﺐائﺺ الﻘزﻄﺋ ﺐﻃ ﻏرﺠﻂﻋا
بﺳﺛ اﺻفال باب الﺎرﺣﻐح خﻘل ﻏﻌﻄﻎ ﺲمﻀ إلى لﺔﻈﺋ الﺎرﺣﻐح والمﺿاﺸآت والﺗﻌﺾمﺋ بالﺊﻈك.
 -١٣تﺼﻌم الﻂﺔﻈﺋ بمراجﺳﺋ وﺸﺗص الطﻂﺊات المﺼﺛﻄﺋ وﻄرﺸﺼاتﻋا ﻄﻆ الﻌﺐائﺺ الﻘزﻄﺋ لﻂمرﺣﺗﻐﻆ وﺸﺼا لﻋﺜه السﻐاﺠﺋ
والﺎﻌﺦﻐﺋ لمﺔﻂﺟ ا�دارة باﻓﺲﺪاء المسﺎﻌﺸﻐﻆ لﺤروط وﻄﺳاﻏﻐر الﺳﺪﻌﻏﺋ.
-١٤ﺸﻎ ﺖال ﺲﺛم اﺠﺎﻐفاء المرﺣح لﻂمﺎطﻂﺊات الﻘزﻄﺋ ﺾما وردت ﺸﻎ ﻊﺜه السﻐاﺠﺋ ،بما ﺸﻎ ذلك ﺲﺛم الﺼﺛرة ﺲﻂى تﻌﺸﻐر
المﺳﻂﻌﻄات المطﻂﻌبﺋ ضمﻆ ا�ﺬار الﺞﻄﻈﻎ المطﻂﻌب ،ﻏﺗﺺ لﻂﺔﻈﺋ رﺸﺨ ﺬﻂﺈ الﺎرﺣﻐح وﺖفﺮ الطﻂﺈ.
-١٥تﺼﺛم الﻂﺔﻈﺋ تﻌﺦﻐاتﻋا بالمرﺣﺗﻐﻆ إلى المﺔﻂﺟ بﺳﺛ الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن المرﺣﺗﻐﻆ الﺜﻏﻆ تﻃ الﺎﻌﺦﻐﺋ بﻋﻃ لﻃ ﻏسﺊﺺ
إداﻇﺎﻋﻃ بﺔر ﻏمﺋ ﻄﺚﻂﺋ بالﺤرف واﻓﻄاﻇﺋ.
-١٦ﺸﻎ ﺖال اﺠﺎﻐفاء المرﺣح لﻂمﺎطﻂﺊات الﻘزﻄﺋ ﺾما وردت أﺲﻘه ﺠﻐﺼﻌم ﺣﺂون المساﻊمﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك ،بﺳﺛ الﺗﺧﻌل
ﺲﻂى ﺲﺛم ﻄماﻇﺳﺋ ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي والﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ اﻓخرى ،با�ﺲﻘن ﺸﻎ المﻌﺻع اﻗلﺿﺎروﻇﻎ
لﺎﺛاول ﺲﻆ ﻄﺳﻂﻌﻄات المرﺣﺗﻐﻆ لﺳﺪﻌﻏﺋ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ﺻﺊﻀ ﻄﻌﺲﺛ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ بﺳﺤرة أﻏام ﺲﻂى اﻓﺻﻀ.
-١٧ﻏﺗﺺ لرئﻐﺟ اجﺎماع الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ رﺸﺨ ﺻﺊﻌل ترﺣﻐح الﺳﺪﻌ المﺼﺛم ﻄﻆ المساﻊمﻐﻆ إذا لﻃ ُتﺎﺊع ا�جراءات الﻌاردة
ﺸﻎ ﻊﺜه السﻐاﺠﺋ.
-١٨ﻏﺼﺎﺧر الﺎﺧﻌﻏﺌ ﺸﻎ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ ﺲﻂى المرﺣﺗﻐﻆ الﺜﻏﻆ اﺲﺎمﺛ ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة ترﺣﻐﺗﻋﻃ لﺳﺪﻌﻏﺋ المﺔﻂﺟ بﺳﺛ
اﺠﺎﻐفاءﻊﻃ لﻂمﺎطﻂﺊات الﻘزﻄﺋ لﻂﺎرﺣﻐح ﺾما وردت ﺸﻎ ﻊﺜه السﻐاﺠﺋ.
-١٩ﻏﺼﻌم ﺻسﻃ ﺣﺂون المساﻊمﻐﻆ ﺸﻎ الﺊﻈك ،بﺳﺛ إﻇﺎﺚاب أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة لﻂﺛورة الﺔﺛﻏﺛة ،بإﺣﺳار ﺾﻘً ﻄﻆ
ﻄﺂﺠسﺋ الﻈﺼﺛ الﺳربﻎ السﺳﻌدي وﻊﻐﺆﺋ السﻌق المالﻐﺋ بأﺠماء أﺲﺪاء ﻄﺔﻂﺟ ا�دارة المﻈﺎﺚﺊﻐﻆ خﻘل خمسﺋ أﻏام
ﺲمﻀ ﻄﻆ تارﻏﺘ إﻇﺎﺚابﻋﻃ ،وأي تﺶﻐﻐرات تطرأ ﺲﻂى ﺲﺪﻌﻏﺎﻋﻃ خﻘل خمسﺋ أﻏام ﺲمﻀ ﻄﻆ تارﻏﺘ ﺖﺛوث الﺎﺶﻐﻐر .
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