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 متطلبات إقامة الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

 

ال جيوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة مامل يتم إيداع شكوى أوالً  لدى اهليئة، وما مل متض مدة تسعني  (1

داع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه املدة. إليإيداعها، إال إذا أخطرت اهليئة مقدم الشكوى جبواز ايوما من تاريخ 

وجيوز للهيئة أن حتددً  استثناءات من أحكام هذه الفقرة، وذلك وفقاً  ملا تراه حمققا لسالمة السوق ومحاية 

 .املستثمرين

األوراق املالية عن طريق خدمة النفاذ الوطين الدخول إىل اخلدمات اإللكرتونية للجان الفصل يف منازعات  (2

 املوحد.

 تقديم دعوى عن طريق النظام اإللكرتوني. (3

 وبيانات املمثل )الوكيل( إن وجد.  ،تسجيل بيانات املدعي كاملة (4

و السجل التجاري أتسجيل بيانات املدعى عليه كاملة، وتكون إلزامية لألفراد والشركات )رقم اهلوية  (5

، فيتم اختيارها من هلا الكامل، العنوان الكامل(. أما الشركات املدرجة واملرخصللشركات، االسم 

 ضمن القائمة.

  .الدعوى املعتمد(. وفق منوذج صحيفة Wordدعوى عرب النظام اإللكرتوني على صيغة ملف ) صحيفة تقديم (6

يومًا من تاريخ إيداعها، أو إرفاق  نيومضي مدة تسعهيئة السوق املالية الشكوى لدى إرفاق ما ُيثِبت إيداع  (7

 جبواز اإليداع لدة اللجنة قبل انقضاء هذه املدة. هليئةإخطار من ا

 (.PDFرفع املستندات املؤيدة للدعوى بصيغة ملف ) (8

ترمجتها لدى مكتب ترمجة معتمد ورفعها  فيجبإن كانت هناك مستندات مؤيدة للدعوى بلغة غري العربية،  (9

 (.PDFلف )مع املستندات بصيغة م

رفع صورة اهلوية الوطنية للمدعي، أو صورة من اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني، أو صورة السجل  (10

 التجاري.

ن وفقًا ألحكام املادة الثامنة عشرة من نظام ويف حال الرتافع عن الغري من قبل احملامني أو من هم مستثن (11

)وهي تسجيل املدعي بنفسه، وتقديم الدعوى ووضع  التقيد بشروط التوكيل يف الدعوى جيباحملاماة، 
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مع تقديم ما يثبت ذلك، ورفع الوكالة واإلثباتات يف حسب شروط التوكيل  له يف الدعوى الوكيل ممثاًل

 النظام اإللكرتوني(. 

شركات املساهمة املدرجة يف مجيع الدعاوى اليت تكون طرفًا فيها، أن وجيب على مؤسسات السوق املالية  (12

 ن رفعها أو الرتافع فيها من قبل حمام أو ممثل نظامي مرخص هلما يف اململكة. يكو


