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 أعثاف السغاجئ: 
المظئبصئ ه السغاجئ إلى تتثغث المساغغر وا�جراءات المائسئ شغ ترحغح وتسغغظ أسداء طةطج ا�دارة والطةان ثتعثف ع  

لك لدمان السثالئ والحفاشغئ لةمغع المرحتغظ وضمان إتاتئ الفرخئ فضئر سثد طمضظ طظ الضفاءات السسعدغئ ذ. وسظه
 المظئبصئ سظه.المآعطئ لطمحارضئ شغ طةطج إدارة الئظك والطةان 

  
 : اقدارة طةطج لسدعغئ الارحغح

 

طعصع حرضئ السعق المالغئ السسعدغئ شغ افعطغ الاةاري  الئظكشغ  ("الطةظئ")تسطظ لةظئ الارحغح والمضآشات والتعضمئ 

 سظ شاح باب الارحغح لسدعغئ طةطج ا�دارة لمظ تاعاشر شغعط حروط السدعغئ ("تثاول") وشغ طعصع الئظك اقلضاروظغ

لثورة المةطج الةثغثة لمثة بقث  )وغغر ذلك طظ الحروط الماططئئ (المآعض افضادغمغ لطمرحح، سثد جظعات الثئرة

عدي وقئتئ تعضمئ جظعات، وشصا لطحروط والدعابط العاردة شغ ظزام الحرضات وتسطغمات طآجسئ الظصث السربغ السس

 ظ عغؤئ السعق المالغئ، طع افخث با�سائار طا غطغ:سالحرضات الخادرة 

 غتثد شغ ا�سقن تارغت بثاغئ وظعاغئ شارة الارحغح. -١

جغرته وبالئظك غحمض تسر غش بالمرحح  لصسط حآون المساعمغظغصثم المرحح ذطإ ضاابغ بالرغئئ شغ الارحح  -٢

 .الئظكالثاتغئ وطآعقته وخئرته شغ طةال أسمال 

 طا غطغ: هعضح شغن غُ أ، سطى  سدعغاعا المرحح طةالج إدارات الحرضات المساعمئ والطةان الاغ تعلىغتثد بغان  -٣

 .ظاعاء سدعغاهالطةان، وتارغت إ وأتطك المةالج شغ  المرحح تارغت تسغغظ -أ
 اضان المرحح سدع تط سصثعا خقل ضض جظئ طظ دورة المةطج الاغ جاماسات طةطج ا�دارة الاغإسثد  -ب

طةمعع ى لإ، وظسئئ تدعره شغ تطك الثورة أخالئ المرححالاغ تدرعا  جاماساتقل الفسطغسثد ال، وشغه
 .تجاماساا�

، وسثد اقجاماسات الاغ سصثتعا ضض لةظئ طظ تطك المرححالطةان الثائمئ الاغ حارك شغعا جاماسات سثد إ -ج
جاماسات الاغ قالفسطغ لسثد الو شغعا، االاغ ضان المرحح سدع الطةان خقل ضض جظئ طظ جظعات الثورة

 .جاماساتوظسئئ تدعره إلى طةمعع ا� شغ تطك الثورة،  تدرعا
 

، شغةإ  هأو سدعغئ أتث الطةان المظئبصئ سظ إذا جئص لطمرحح أن حشض سدعغئ طةطج إدارة الئظك افعطغ الاةاري  -٤
  ) أسقه.٣الافاخغض العاردة شغ الفصرة ( غرشص طع ذطإ الارحح بغاظاً طظ افطاظئ الساطئ لمةطج ا�دارة سظأن 

 

خقل  لصسط حآون المساعمغظغساطغع المساعط الاعخغئ بارحغح سدع  شغ المةطج سظ ذر غص إخطار ضاابغ  -٥
 طا غطغ:رحح  غتثد شغه شارة الا

 

عان الحثص المرحح لسدعغئ طةطج رحغح السدع واجط وسظتشغ اجط وسظعان المساعط الثي غرغإ  -أ
 .دارةا�

إصرار طظ المساعط المرحح بأظه طساعط بالحرضئ وله تص الاخعغئ شغ اجاماسات الةمسغئ و غظعي التدعر  -ب
 .حثخغا أو أن غعضض غغره شغ اقجاماع لارحغح الحثص المثضعر شغ ا�خطار

ةإ تدمغظعا شغ خطاب الاعضغض تسإ أظزمئ غ سطعطات أخرى سظ ضض حثص طرحح طظ طساعطأغئ ط -ج
  .وحروط الاعضغض المسمعل بعا

 .مرحح شغ السمض ضسدع طساصض شغ طةطج إدارة الحرضئ إذا تط اظاثابهالطعاشصئ   -د
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 .بغان بالحرضات أو المآجسات الاغ غحارك المرحح شغ إدارتعا أو ططضغاعا وتمارس ظحاط طمابض لظحاط الئظك -٦
 

سطى أن قغضعن طظ  المرحح سدعغئ طةطج إدارة أضبر طظ خمج حرضات طساعمئ شغ وصئ واتثغةإ أن ق غحشض  -٧
 .أي بظك طرخص شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئبغظ تطك الحرضات 

 

غةإ أن ق غضعن لطمرحح أي طخطتئ أو أن غحارك شغ أي سمض طظ حأظه طظاشسئ الحرضئ شغ ظحاذعا الرئغسغ  -٨
  .الحرضات) طظ ظزام ٧٢تسإ ظص المادة (

 

تسئؤئ اجائغان طساغغر المقئمئ الخادر سظ طآجسئ الظصث السربغ السسعدي والثي غمضظ التخعل سطغه طظ المرضج  -٩
 .لمآجسئ الظصث السربغ السسعدي  المعصع اقلضاروظغ الرئغسغ لطئظك أو سطى

 

رئغسغ لطئظك أو طظ خقل ) والثي غمضظ التخعل سطغه طظ المرضج ال٣تسئؤئ ظمعذج عغؤئ السعق المالغئ رصط ( -١٠
 ).www.cma.org.saطعصع عغؤئ السعق المالغئ اقلضاروظغ (

 

رصام ا�تخال الثاخئ بالمرحح وتحامض سطى افصض أوواضتئ طظ الععغئ العذظغئ وجةض السائطئ،  ظسثئإرشاق -١١
 وسظعان الئرغث ا�لضاروظغ. ،ورصط عاتش بابئ )،الةعالعاتش الماظصض (الرصط سظعان جضظ المرحح، 

 

طع طرشصاتعا طظ العبائص القزطئ بط غرجطعا  المصثطئبالئظك ضاشئ ذطئات الارحغح  حآون المساعمغظغةمع صسط -١٢
 إلى لةظئ الارحغح والمضاشآت والتعضمئ بالئظك.سمض بسث اصفال باب الارحغح خقل غعطغ 

 

 السغاجئه ثلعوطرشصاتعا طظ العبائص القزطئ لطمرحتغظ وشصا  الططئات المصثطئتصعم الطةظئ بمراجسئ وشتص  -١٣
 .دارة بافسداء المساعشغظ لحروط وطساغغر السدعغئا�والاعخغئ لمةطج 

 

، بما شغ ذلك سثم الصثرة سطى تعشغر ه السغاجئثشغ عشغ تال سثم اجاغفاء المرحح لطماططئات القزطئ ضما وردت -١٤
 .المططعبئ ضمظ ا�ذار الجطظغ المططعب، غتص لطةظئ رشخ ذطإ الارحغح وتفر الططإالمسطعطات 

 

الطةظئ تعخغاتعا بالمرحتغظ إلى المةطج بسث الاأضث طظ أن المرحتغظ الثغظ تط الاعخغئ بعط لط غسئص  تصثم-١٥
 إداظاعط بةر غمئ طثطئ بالحرف وافطاظئ.

 

بسث التخعل  ،شغ الئظكحآون المساعمغظ صعم غردت أسقه جشغ تال اجاغفاء المرحح لطماططئات القزطئ ضما و-١٦
، با�سقن شغ المعصع اقلضاروظغ والةعات الاظزغمغئ افخرىسطى سثم طماظسئ طآجسئ الظصث السربغ السسعدي 

 .سطى افصض بسحرة أغامصئض طعسث الةمسغئ الساطئ طسطعطات المرحتغظ لسدعغئ طةطج ا�دارة  سظاثاول ل
  

العاردة ائع ا�جراءات اجاماع الةمسغئ الساطئ رشخ صئعل ترحغح السدع المصثم طظ المساعمغظ إذا لط تُ لرئغج غتص -١٧
 .ه السغاجئثشغ ع

 

سامث طةطج ا�دارة ترحغتعط لسدعغئ المةطج بسث ا المرحتغظ الثغظ غصاخر الاخعغئ شغ الةمسغئ الساطئ سطى-١٨
 .عثه السغاجئشغ اجاغفاءعط لطماططئات القزطئ لطارحغح ضما وردت 

 

بإحسار ضًق طظ   لطثورة الةثغثة، سداء طةطج ا�دارةأإظاثاب  بسث ،الئظكشغ  صسط حآون المساعمغظ غصعم-١٩
خقل خمسئ أغام  مظاثئغظال أجماء أسداء طةطج ا�دارةبطآجسئ الظصث السربغ السسعدي وعغؤئ السعق المالغئ 

 وأي تشغغرات تطرأ سطى سدعغاعط خقل خمسئ أغام سمض طظ تارغت تثوث الاشغغر . ظاثابعط،إسمض طظ تارغت 
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