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  :الشكوى متعلقة بـ
 

 هيئة األوراق المالية 
 مرآز إيداع األوراق المالية 
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 الدائرة المعنية بالشكوى

 دائرة اإلصدار  
 دائرة اإلفصاح  
 دائرة الترخيص والتفتيش 
 دائرة الرقابة على سوق راس المال 
 دائرة الرقابة على التداول 

  
  :موضوع الشكوى وتفاصيلها

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بالنتيجة ما يطلبه المشتكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المستندات المرفقة بالشكوى
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 آشوفات الحساب/صورة عن آشف 
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  )في حال وجودها(اإلجراءات التي قام المشتكي بها قبل تقديم الشكوى 
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         ال  نعم                       إبالغ الشكوى الى جهات أخرى          -٢

  .........................................:.............................. الجواب نعم الرجاء ذآر الجهة إذا آان
  ..........:.................................ءوما هي طبيعة هذا اإلجرا.أي إجراء قانوني حول الشكوى -٣

  
  تعهد بصحة البيانات المذآورة بالنموذج 

  .اقر أنا الموقع أدناه بصحة جميع البيانات الواردة في هذا النموذج وتحت طائلة المسؤولية 
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  المالية األوراق هيئة لدى المختص بالموظف خاصة البيانات هذه
  

  :سم الموظف الذي استلم الشكوىا
 

  :ــخ استــالم الشكـوىتــاري
 

  : ان تم دراستها حسب األصول نتيجة الشكوى بعد
 

  :توقيع الموظف المختص 
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  آلية التعامل مع الشكاوي المقدمة إلى هيئة األوراق المالية
  

  . يتم تقديم الشكوى على نموذج الشكاوي الخاص بهيئة األوراق المالية - ١
 . يتم وضع الشكوى في الصندوق المعد لتلقى الشكاوي - ٢
ر ل   - ٣ ين س وم أم ندوق        يق د ص ور بتفق ة الجمه ب خدم ع مكت اون م شكاوي بالتع ة ال جن

الشكاوي يوميًا وإرسال الشكاوي المقدمة لديوان الهيئة مباشرة لتسجيلها وإعطائها رقم           
 .وارد

 . يتم تحويل الشكوى إلى لجنة الشكاوي المشكلة بقرار من رئيس هيئة األوراق المالية - ٤
شكاوي  - ٥ ة ال ة أصوليًا لدراس ع اللجن اذ تجتم دًا التخ صة تمهي دوائر المخت ع ال ة م المقدم

 . القرار المناسب بشأنها
وم     - ٦ دوائر، تق دى ال ل إح ن قب يش م ق أو التفت دار للبحث أو التحقي شكوى م ت ال إذا آان

 . اللجنة بإحالة الشكوى لتلك الدوائر
انون األوراق               - ٧ تقوم اللجنة بعد دراسة مضمون الشكوى برفع توصياتها بما ينسجم مع ق

 . الية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئةالم
 . يقوم الرئيس بالنظر في تنسيب اللجنة واتخاذ القرار المناسب - ٨
 . الشكوىطبيعةسيتم البت في موضوع الشكوى بالسرعة الممكنة، وذلك حسب  - ٩
 . تقوم اللجنة باالتصال مع مقدم الشكوى وإعالمه بنتائج التحقيق فيها -١٠
 .تعامل جميع الشكاوي المقدمة للهيئة بالسرّية التامة -١١
دور     -١٢ ستطاع ب در الم ة ق وم اللجن يط" تق ه    " الوس شتكى علي شكوى والم دم ال ين مق ب

  .  لمحاولة فض الخالف بينهما بالطرق الودية ما أمكن ذلك
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