
وثيقة
حقوق  المستثمر



تهدف هذه الوثيقة إلى توعية المستثمرين بأبرز حقوقهم في السوق 

ميسرة  بلغة  الحقوق  تقديم  الوثيقة  هذه  إعداد  عند  وروعي  المالية. 

وواضحة. وتجدر ا�شارة في هذا السياق إلى أن هذه الوثيقة التعد بديًال 

عن أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو ا�نظمة واللوائح 

الصادرة  التنفيذية  اللوائح  كانت  ولما  بتطبيقها.  الهيئة  تختص  التي 

عن الهيئة تخضع للتحديث المستمر، فإن الهيئة تحث المستثمرين 

على االطالع على اللوائح المنشورة في الموقع ا�لكتروني لهيئة السوق 

المالية.



حقوق العميل صاحب الحساب االستثماري لدى الشخص المرخص له من هيئة
السوق المالية 

فهرس
المحتويات:

أصحاب الحسابات االستثمارية

العمالء الذين يتصرف الشخص المرخص له بصفته مديراً لحساباتهم (المحافظ الخاصة)

مالك وحدات الصناديق االستثمارية 

حقوق المساهم في الشركات المدرجة في السوق المالية

عمالء الصفقات بهامش تغطية

الحقوق المرتبطة با�عالنات 

حقوق التقاضي للمتعاملين في ا�وراق المالية



حقوق العميل صاحب
الحساب االستثماري لدى
الشخص المرخص له من

هيئة السوق المالية 
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المالية على  ُيبرز له بوضوح حصول الشخص المرخص له على ترخيص من هيئة السوق  أن  الحق في  للعميل 

جميع المراسالت وا�عالنات وا�شعارات الصادرة للجمهور سواًء كانت على شكل مطبوعات ورقية أو وسائط 

إلكترونية. 

عنها  ا�فصاح  يكن  مالم  له  المرخص  الشخص  قبل  من  معلوماته  سرية  على  ُيحافظ  أن  في  الحق  للعميل 

مطلوبًا بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو ا�نظمة السارية في المملكة أو إذا وافق العميل 

على ا�فصاح عنها أو كان ا�فصاح ضروريًا بشكل معقول لتأدية خدمة معينة للعميل .

للعميل الحق في تقديم شكواه إلى الشخص المرخص له، وفي حال عدم معالجتها، فله الحق في تقديمها إلى 

هيئة السوق المالية.

للعميل الحق

للعميل الحق في أن يزوده الشخص المرخص له بشروط تقديم الخدمات - بصيغة اتفاقية - التي تحدد أسس 

أعمال  أي  ممارسة  قبل  الشروط  بتلك  تزويده  ويجب  لحسابه،  أو  العميل  مع  المالية  ا�وراق  أعمال  ممارسة 

أوراق مالية معه أو لحسابه.

للعميل الحق في أن ُيْصِدر له الشخص المرخص له بطاقة تعريف بالحساب االستثماري عند طلبه وأن ُتسلم له 

أو ُترسل إليه ، ويظهر فيها اسمه ورقم حسابه االستثماري واسم الشخص المرخص له.

أصحاب الحسابات
االستثمارية



المالية  ا�وراق  بأعمال  والمتعلقة  له  المرخص  الشخص  مع  الهاتفية  المكالمة  تكون  أن  في  الحق  للعميل 

مكالمة مسجلة. 

للعميل الحق في أن يزّوده الشخص المرخص له حسبما تمليه الضرورة وبما  ال يقل عن مرة واحدة كل سنة 

له  المرخص  الشخص  يكون  التي  يملكها  التي  ا�خرى  وا�صول  والضمانات  أصوله  جميع  يبين  كتابي  بكشف 

مسؤوًال عنها.

أصحاب الحسابات
االستثمارية
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للعميل الحق في أن يبّلغ بقرب انتهاء سريان مفعول المستندات التي ُفتح الحساب االستثماري بموجبها قبل 

بتاريخ  إشعار  على  الحصول  في  الحق  له  كما  تقويميًا.  يومًا  بتسعين  المستندات  تلك  مفعول  سريان  انتهاء 

تجميد الحساب االستثماري قبل تاريخ التجميد بشهر على ا�قل.

للعميل الحق في أن يفصح الشخص المرخص قبل تقديم أي خدمات له بشكل كامل عن ا�تعاب والعموالت 

التي يتقاضاها. 

للعميل الحق عند قيام الشخص المرخص له بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع العميل أو لحسابه، أن 

يحصل بشكل فوري على إشعار بتنفيذ تلك الصفقة.

للعميل الحق في الحصول  على المعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة. 

للعميل الحق
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للعميل الحق إذا كان الشخص المرخص له يتصرف كمدير لحسابه، أن يرسل إليه تقرير تقويم كل ثالثة أشهر 

على ا�قل عن ا�وراق المالية، أو ا�رصدة النقدية المتعلقة با�وراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل. 

للعميل الحق إذا كان هناك تضارب مصالح قائم، أو يحتمل قيامه بين مصالح الشخص المرخص له وعميله  

الفرد فيما يتعلق بصفقة أن يتم ا�فصاح له كتابيًا عن ذلك.

للعميل الحق في أن يتخذ الشخص المرخص له خطوات معقولة لتمكينه من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة 

بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل الفرد.

للعميل الحق

العمالء الذين يتصرف الشخص المرخص له
بصفته مديراً لحساباتهم (المحافظ الخاصة)

ذلك  لحساب  ا�دارة  أو  المشورة  تقديم  أو  التعامل  بعدم  له  المرخص  الشخص  يقوم  أن  في  الحق  للعميل 

العميل الفرد ما لم تكن المشورة أو الصفقة مالئمة له في ضوء الحقائق التي يفصح عنها العميل.
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المعلومات  وملخص  المعلومات  ومذكرة  وا�حكام  الشروط  من  نسخة  على  الحصول  في  الحق  للعميل 

الرئيسية باللغة العربية مجانًا.

للعميل الحق في ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - حق 

التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. 

ِقبل  من  عليه  المصادق  أو  الموافق  المصالح  تعارض  عن  العام  الصندوق  مدير  يفصح  أن  في  الحق  للعميل 

ا�لكتروني  والموقع  الصندوق  لمدير  ا�لكتروني  الموقع  في  فوري  بشكل  العالقة  ذي  الصندوق  إدارة  مجلس 

للسوق وفي تقارير الصندوق العام.

للعميل الحق

للعميل الحق في عدم قيام مدير الصندوق في أي حال من ا�حوال بزيادة مقابل الخدمات والعموالت وأتعاب 

فيما  وذلك  المعلومات  (ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  في  المحدد  به  المسموح  ا�على  الحد  فوق  ا�دارة 

يتعلق بالصندوق العام). 

للعميل الحق في أن يفصح مدير الصندوق في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة ا�تعاب ا�جمالية 

للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.  

مالك وحدات
الصناديق االستثمارية
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للعميل الحق في الحصول على إشعار إنهاء الصندوق العام كتابيًا قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين يومًا من 
التاريخ المزمع إنهاء الصندوق العام فيه أو التاريخ المحدد إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشروط 

وأحكام الصندوق.

للعميل الحق في أن يفصح مدير الصندوق فوراً في موقعه ا�لكتروني والموقع ا�لكتروني للسوق عن أي تغيير 

في عضوية مجلس إدارة الصندوق العام.  

والموقع  ا�لكتروني  موقعه  في  الصندوق  مدير  يعلن  أن  في   - العام  بالصندوق  يتعلق  فيما   - الحق  للعميل 
أيام من إجراء أي تحديث  النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق خالل عشرة  ا�لكتروني للسوق عن 
عليها. كذلك يجب على مدير الصندوق العقاري المتداول ا�عالن عن النسخة المحدثة  من شروط  وأحكام 
الصندوق في موقعه ا�لكتروني والموقع ا�لكتروني للسوق خالل عشرة أيام من إجراء أي تحديث عليها بما في 

ذلك التحديث السنوي �داء الصندوق. 

والموقع  ا�لكتروني  موقعه  في  الصندوق  مدير  يعلن  أن  في  العام-   بالصندوق  يتعلق  فيما   - الحق  للعميل 

الرئيسية خالل عشرة  النسخة المحدثة من مذكرة المعلومات وملخص المعلومات  ا�لكتروني للسوق عن 

أيام من إجراء أي تحديث عليهما، بما في ذلك التحديث السنوي �داء الصندوق.

قرار  خالل  من  المقترح  ا�ساسي  التغيير  على  التصويت  في  العام-   بالصندوق  يتعلق  فيما   - الحق  للعميل 

صندوق عادي.

للعميل الحق - فيما يتعلق بالصندوق العام- الحصول على إشعار من مدير الصندوق بشأن التغييرات ا�ساسية 

وذلك قبل عشرة أيام من سريان التغيير. كذلك يجب بيان تفاصيل التغييرات ا�ساسية في تقارير الصندوق 

العام التي يعّدها مدير الصندوق.

للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية
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العام- في الحصول على إشعار كتابي بأي تغييرات مهمة مقترحة �ي  للعميل الحق - فيما يتعلق بالصندوق 

صندوق عام يديره مدير الصندوق. ويجب أن ال تقل فترة ا�شعار عن واحد وعشرين يومًا قبل اليوم المحدد 

على  يحصل  أن  المغلق  العام  الصندوق  مدير  على  يجب  كذلك  التغيير.  هذا  لسريان  الصندوق  مدير  قبل  من 

موافقة مالكي وحدات الصندوق على التغييرات المهمة المقترحة من خالل قرار صندوق عادي.  

للعميل الحق في استرداد وحداته في الصندوق العام المفتوح قبل سريان أي تغيير أساسي دون فرض أي رسوم 

استرداد (إن وجدت).

لمدير  ا�لكتروني  الموقع  في  المهمة  التغييرات  تفاصيل  عن  الصندوق  مدير  يفصح  أن  في  الحق  للعميل 

سريان  من  أيام  عشرة  قبل  وذلك  الهيئة   تحددها  التي  بالطريقة  أو  للسوق   ا�لكتروني  والموقع  الصندوق 

التغيير. كذلك يجب بيان تفاصيل التغييرات المهمة في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق.

للعميل الحق في استرداد وحداته في الصندوق العام المفتوح قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم 

استرداد (إن وجدت).

للعميل الحق في الحصول على إشعار كتابي بأي تغييرات واجبة ا�شعار �ي صندوق عام يديره مدير الصندوق 

قبل ثمانية أيام من سريان التغيير. 

للعميل الحق في أن يفصح مدير الصندوق عن تفاصيل التغييرات واجبة ا�شعار في الموقع ا�لكتروني لمدير 

الصندوق والموقع ا�لكتروني للسوق خالل واحد وعشرين يومًا من سريان التغيير. كذلك يجب بيان تفاصيل 

التغييرات واجبة ا�شعار في تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق.

للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية
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للعميل الحق في الحصول على تعويض عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير متى ما كان متضرراً. 
وفي ا�فصاح عن ذلك فوراً في موقع مدير الصندوق ا�لكتروني والموقع ا�لكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق 
العام التي يعّدها مدير الصندوق متى ما كان الخطأ في التقويم أو التسعير يشكل ما نسبته (%0,5) أو أكثر من 

سعر الوحدة.

طلبات  لتقديم  النهائي  الموعد  المعلومات  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  تحدد  أن  في  الحق  للعميل 
االشتراك واالسترداد.

للعميل الحق في أن تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات بإعالن ذلك في الموقع ا�لكتروني لمدير الصندوق 
من  ا�قل  على  أيام  عشرة  قبل  الوحدات  مالكي  جميع  إلى  كتابي  إشعار  وبإرسال  للسوق،  ا�لكتروني  والموقع 
االجتماع، وبمدة ال تزيد عن واحد وعشرين يومًا قبل االجتماع. ويجب أن يحدد ا�عالن وا�شعار تاريخ االجتماع 

ومكانه ووقته والقرارات المقترحة.

للعميل الحق في تعيين وكيل لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

للعميل الحق في أن يزوده مدير الصندوق –عند الطلب- بالتقارير السنوية والتقارير السنوية الموجزة والتقارير 
ا�ولية دون أي مقابل. 

التقرير،  فترة  نهاية  من  يومًا  سبعين  تتجاوز  ال  مدة  خالل  للجمهور  السنوية  التقارير  إتاحة  في  الحق  للعميل 

الموقع  وفي  المعلومات،  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  في  المحددة  وبالوسائل  ا�ماكن  في  وذلك 

ا�لكتروني لمدير الصندوق والموقع ا�لكتروني للسوق.

للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية
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للعميل الحق في إتاحة التقارير ا�ولية للجمهور خالل خمسة وثالثين يومًا من نهاية فترة التقرير، وذلك في 

ا�ماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وفي الموقع ا�لكتروني لمدير 

الصندوق والموقع ا�لكتروني للسوق.

للعميل الحق في الحصول على ا�جراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها دون مقابل.

للعميل الحق في أن يزوده مدير الصندوق ببيانات صافي قيمة أصول الوحدات التي يمتلكها وسجل صفقاته في 

وحدات الصندوق خالل خمسة عشر يومًا من كل صفقة في وحدات الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.

عن  ا�لكتروني  السوق  وموقع  ا�لكتروني  موقعه  في  با�فصاح  الصندوق  مدير  يلتزم  أن  في  الحق  للعميل 

السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، وذلك فيما يتعلق 

بكل صندوق استثمار عام يديره. 

للعميل الحق في الحصول على مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثماره دون أي حسم إذا لم يجمع مدير 

الصندوق الحد ا�دنى المشار إليه في الشروط وا�حكام وذلك خالل مدة الطرح ا�ولي.

انتهاء  فور  وإشعاره  التعليق،  أسباب  توضيح  مع  تعليق  بأي  فوراً  الصندوق  مدير  يشعره  أن  في  الحق  للعميل 

التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في ا�شعار عن التعليق وا�فصاح عن ذلك في الموقع ا�لكتروني لمدير 

الصندوق والموقع ا�لكتروني للسوق.

للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية
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للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية

تفاصيل  عن  للسوق  ا�لكتروني  والموقع  ا�لكتروني  موقعه  في  الصندوق  مدير  يعلن  أن  في  الحق  للعميل 

التغييرات ا�ساسية في شروط  وأحكام صندوق االستثمار العقاري المتداول وذلك قبل عشرة أيام من سريان 

التغيير. 

للعميل الحق في أن يلتزم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح 

لصندوق االستثمار العقاري المتداول. 

للعميل الحق في االطالع على نسخة من شروط وأحكام الصندوق العقاري المتداول في موقع مدير الصندوق 

ا�لكتروني والموقع ا�لكتروني للسوق. 

الموقع  بإعالن ذلك في  المتداول  العقاري  الصندوق  الدعوة الجتماع مالكي وحدات  أن تكون  الحق في  للعميل 

ا�لكتروني لمدير الصندوق والموقع ا�لكتروني للسوق، قبل عشرة أيام على ا�قل من االجتماع، وبمدة ال تزيد 

تاريخ االجتماع ومكانه ووقته  تاريخ االجتماع. ويجب أن يحدد ا�عالن وا�شعار  على واحد وعشرين يومًا قبل 

والقرارات المقترحة.

المعينة) و  الجوهرية) و (ا�حداث  (التطورات  المتداول عن  العقاري  الحق أن يفصح له مدير الصندوق  للعميل 

(التغيرات المهمة) المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و (د) من البند (ثامنًا) من التعليمات الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
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للعميل الحق
مالك وحدات

الصناديق االستثمارية

تكون  وأن  المتداول،  العقاري  للصندوق  والسنوية  ا�ولية  المالية  التقارير  على  الحصول  في  الحق  للعميل 

المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة. كذلك يجب على مدير الصندوق العقاري المتداول إتاحة التقارير 

المالية ا�ولية والسنوية المدققة للجمهور، دون أي مقابل، خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا من نهاية فترة 

التقرير بالنسبة إلى التقارير ا�ولية، وثالثة أشهر من نهاية فترة التقرير بالنسبة إلى التقارير السنوية، وذلك في 

والموقع  الصندوق  لمدير  ا�لكتروني  الموقع  وفي  الصندوق  وأحكام  شروط   في  المحددة  وبالوسائل  ا�ماكن 

ا�لكتروني للسوق.

للعميل الحق في أن يرسل مدير الصندوق  بيانًا سنويًا إلى مالك الوحدات (بما في ذلك أي شخص تملك الوحدات 

خالل السنة المعد في شأنها البيان) يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية خالل 

الخدمات  مقابل  وإجمالي  الموزعة  ا�رباح  البيان  هذا  يحتوي  أن  ويجب  المالية،  السنة  نهاية  من  يومًا  ثالثين 

والمصاريف وا�تعاب المخصومة من مالك الوحدات الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، 

في  أو  االستثمار  صناديق  الئحة  في  عليها  المنصوص  االستثمار  قيود  مخالفات  جميع  تفاصيل  إلى  با�ضافة 

شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة المعلومات.
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للعميل الحق - قبل الدخول في صفقة هامش تغطية - في الحصول والموافقة على شروط  تقديم الخدمات 

التي يجب أن تنص بالتحديد على اÒتي: 1) الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية. 

إذا  اتخاذها  المرخص له  التي يحق للشخص  3) تفصيل للخطوات  التغطية.  2) تفصيل لطريقة توفير هامش 

عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبالغ العميل بطلب التغطية. 

إلى قيام الشخص المرخص له بإغالق  التغطية  الوفاء بطلب هامش  أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن   (4

مركز العميل االستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأن للشخص المرخص له حق إغالق 

المركز االستثماري في جميع ا�حوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء. 5) أي حاالت، عدا العجز 

عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغالق مركز العميل االستثماري دون إبالغه مسبقًا بذلك.

للعميل الحق

عمالء الصفقات
بهامش تغطية
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للعميل الحق في أن يتضمن أي إعالن عن أوراق مالية يتعلق بصندوق عام معلومات عن كيفية الحصول على 

نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقارير الصندوق لمالكي الوحدات.

للعميل الحق

الحقوق المرتبطة
با�عالنات 

أداء  أو  أدائه  عن  تأكيد  أي  أو  العام  الصندوق  أداء  عن  معلومات  المالية  ا�وراق  إعالن  تضمن  إذا  الحق  للعميل 

جميع  خصم  بعد  للصندوق  الكلي  العائد  معلومات  توضيح   (1 اÒتية:  المتطلبات  ا�عالن  يستوفي  أن  مديره، 

المصاريف الفعلية السابقة للصندوق. ويجوز أن يشتمل إعالن ا�وراق المالية على العائد الكلي ا�جمالي (قبل 

خصم المصاريف الفعلية)، على أن يتضمن ا�عالن العائد بعد خصم المصاريف الفعلية وأن تبرز بنفس الدرجة 

نفسها  المدة  عن  الكلي  بالعائد  مقارنة  للصندوق  الكلي  العائد  معلومات  توضيح   (2 ا�عالن.  في  الوضوح  من 

ال  اÒخر  المعيار  أو  المؤشر  كون  حال  وفي  المعلومات.  مذكرة  في  عنه  مفصح  آخر  معيار  أو  مناسب  لمؤشر 

يشمل جميع عناصر العائد الكلي، يجب ا�فصاح عن العناصر التي لم يشملها المؤشر أو المعيار وكيف يمكن 

المالية أن قيمة  3) أن يبين إعالن ا�وراق  أو المعيار.  العائد الكلي للصندوق بالمؤشر  أن يؤثر ذلك في مقارنة 

االستثمار في الصندوق العام متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقص.



حقوق المساهم في
المدرجة الشركات 

في السوق المالية



حقوق عامة
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الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على  أو  العامة  المساهمين  الحق في حضور جمعيات  للمساهم 

قراراتها.

تنشرهما  لم  ما  ا�ساس  ونظامها  الشركة  تأسيس  عقد  من  نسخة  على  االطالع  طلب  في  الحق  للمساهم 

الشركة في موقعها ا�لكتروني.

للمساهم الحق في ترشيح أعضاء مجلس ا�دارة وانتخابهم.

للمساهم الحق 

(الشركة  المصدر  نشاط  إطار  في  تندرج  تأخير)  (وبدون  جوهرية  تطورات  أي  معرفة  في  الحق  للمساهم 

المدرجة)، وال تكون متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله و خصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام 

�عماله أو الشركات التابعة له.

للمساهم أو للمساهمين الذين يملكون ما نسبته %5 على ا�قل من رأس مال الشركة الحق أن يطلبوا من 

أو  ا�دارة  مجلس  أعضاء  تصرفات  من  لهم  تبين  إذا  الشركة  على  بالتفتيش  ا�مر  المختصة  القضائية  الجهة 

مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
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للمساهم الحق في أن يدعو مجلس ا�دارة النعقاد الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك عدد من المساهمين 

تمثل ملكيتهم ما نسبته %5 عل ا�قل من رأس مال الشركة. 

للمساهم الحق في أن تعلن الشركة المدرجة في الموقع ا�لكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية 

وصفًا  المعلومات  تلك  تتضمن  أن  على  العامة،  الجمعية  النعقاد  الدعوة  توجيه  أو  نشر  عند  ا�دارة  مجلس 

لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير 

نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها ا�لكتروني.

للمساهم الحق في أن تعلن الشركة موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد 

وفي  للشركة  ا�لكتروني  والموقع  للسوق  ا�لكتروني  الموقع  في  الدعوة  وتنشر  ا�قل،  على  يومًا  وعشرين 

ع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس. وبا�ضافة إلى ذلك، يجوز للشركة  صحيفة يومية توزَّ

توجيه الدعوة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

للمساهم الحق في أن تتاح له الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. ويجوز عقد 

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة 

الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  وا�جراءات  للضوابط  وفقًا  الحديثة  التقنية  وسائل 

بشركات المساهمة المدرجة.

للمساهم الحق في أن يعمل مجلس إدارة الشركة المدرجة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في 

اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت المالئمين.

حقوق عامة للمساهم الحق 

للمساهم الحق في أن ُيفتح له باب التصويت اÒلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد 

أيام قبل تاريخ انعقاد  إتاحة التصويت اÒلي عن ثالثة  تاريخ نشر الدعوة الخاصة باالجتماع على أن ال تقل فترة 

الجمعية، ويتوقف التصويت اÒلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة 

ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية. 



حقوق عامة للمساهم الحق 

وثيقة حقوق المستثمر19

نشر  عند   – للسوق  ا�لكتروني  والموقع  للشركة  ا�لكتروني  الموقع  خالل  من  له  يتاح  أن  في  الحق  للمساهم 

العامة،  الجمعية  أعمال  جدول  ببنود  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول   – العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة 

وبخاصة تقرير مجلس ا�دارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينه من 

اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

االعتبار  في  ا�دارة  مجلس  يأخذ  أن  للشركة  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  إعداد  عند  الحق  للمساهم 

يملكون  الذين  للمساهمين  ويجوز  ا�عمال.  جدول  ضمن  إدراجها  في  المساهمون  يرغب  التي  الموضوعات 

نسبة %5 على ا�قل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه ا�سئلة بشأنها 

مصلحة  يعّرض  ال  الذي  بالقدر  ا�سئلة  هذه  عن  ا�جابة  ويجب  الحسابات،  ومراجع  ا�دارة  مجلس  أعضاء  إلى 

الشركة للضرر.

للمساهم الحق في االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة.

للمساهم الحق في أن تعلن الشركة للجمهور نتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

للمساهم الحق في مساءلة أعضاء مجلس ا�دارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن 

قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة 

ا�ساس.

للمساهم الحق في حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة ا�ساس على غير ذلك، وله 

في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس ا�دارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.  



التقاضي حقوق 
للمتعاملين في
المالية ا�وراق 



حقوق التقاضي

للمتعاملين في ا�وراق المالية
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التقدم بشكوى للوسيط، ويجب على 
بالطريقة  الشكوى  معالجة  الوسيط 
المناسبـــة وبأســـرع وقــــت، واتـخـــاذ 

ا�جراءات التصحيحية الالزمة

التقدم بشكوى
لهيئة السوق المالية

المتضررين من قبل الوسيط

أي ضرر مالي يلحق المتعامل نتيجة مخالفة الوسيط (الشخص 
المرخص له) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

التقدم بشكوى
لهيئة السوق المالية

بقية المتضررين

إيداع الدعوى لدى لجنــــة الفصــل في منازعــات ا�وراق الماليــة بشـــرط 
مدة  ومضي  الهيئة  لدى  أوًال  الشكوى  إيداع  ُيثبـت  مـا  ُيرافقهـــا  أن 
تسعين يومًا مـــن تاريـــخ إيداعهــــا، أو أن ُيرافقهـــا إخطـــار من الهيئة 
أن  ويتعيــن  الــمـدة.  هذه  انقضــاء  قبـــل  الّلجنــــة  لــدى  ا�يداع  بجواز 
كما  الهيئة.  أمام  الشكوى  موضوع  نفس  في  الدعـــوى  تكــون 
للمتضرريــن الحـــق فـــي رفـــع دعـوى جماعيـــة لــــدى لجـنــــة الفصـــل 
فـــي منازعـــات ا�وراق الماليــة، يقيمونها ضـــد مدعـــى عليـــه أو أكثـــر، 
والوقــائــع  النظاميــــة  ا�ســـس  فـــــي  دعواهــــــم  تشتــــــرك  أن  علــى 

المـــدعى بهــــا وموضوع الطلبات

أن  بشـــرط  الماليــة  ا�وراق  منازعــات  في  الفصــل  لجنــــة  لدى  الدعوى  إيداع 
ُيرافقهـــا مـا ُيثبـت إيداع الشكوى أوًال لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يومًا مـــن 
تاريـــخ إيداعهــــا، أو أن ُيرافقهـــا إخطـــار من الهيئة بجواز ا�يداع لــدى الّلجنــــة 
موضوع  نفس  في  الدعـــوى  تكــون  أن  ويتعيــن  الــمـدة.  هذه  انقضــاء  قبـــل 
جماعيـــة  دعـوى  رفـــع  فـــي  الحـــق  للمتضرريــن  كما  الهيئة.  أمام  الشكوى 
لــــدى لجـنــــة الفصـــل فـــي منازعـــات ا�وراق الماليــة، يقيمونها ضـــد مدعـــى 
النظاميــــة  ا�ســـس  فـــــي  دعواهــــــم  تشتــــــرك  أن  علــى  أكثـــر،  أو  عليـــه 

والوقــائــع المـــدعى بهــــا وموضوع الطلبات

المتـعامـل  يلحـق  مــالـي  ضــرر  أي 
نتيجة مخالفة أي مــن مسـؤولـــي 
الشـركة المدرجة لـنـظام الـسوق 

الـمـالـيـــة ولوائحه التنفيذية

ممارسي أعـمـــال ا�وراق الـمـالـيـة 
دون ترخيص

قيــام شخـــص بالتصــرف أو إجراء 
صفقـــة للتالعـــب في سعــر ورقة 

مالية على نحو متعمد

تصريـح غير صحيـح يتعـلق بواقعة 
التـصـريح  إغفال  أو  جوهرية  مادية 
إذا  الواقعة،  بتلك  تتعلق  ببيانات 
بشأن  تضليله  ذلــك  عـلـى  ترتـب 

بيع ورقة مالية أو شرائها

بيانات  ا�صدار  نشــرة  تضمنـت  إذا 
جوهرية،  أمور  بشأن  صحيحـة  غير 
جوهرية  حقائـق  ذكر  أغفلت  أو 

يتعيـن بيانها في النشرة




