
ى قضايا منازعات األوراق المالية لد

الفصل في منازعات األوراق لجان 

المالية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

2



لجنة الفصل في منازعات األوراق

المالية
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م ، القاضي 2021/05/27هـ الموافق 1442/10/15في ( 564/ أ )صدر األمر الملكي رقم 

(  ثالث)مدة بإعادة تشكيل الدائرتين األولى والثانية للجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ل

.سنوات 

أعضاء الدائرة األولى

رئيساسعود بن عبدالرحمن الشمري األستاذ

عضواالسليميعبدهللا بن عدنان الدكتور 

عضواعبدالعزيز بن أحمد التويجري الدكتور 

أنس بن سعد البنيانالدكتور 
عضوا 
احتياطيا

أعضاء الدائرة الثانية

رئيساعبدالعزيز بن سليمان العتيقالدكتور 

عضواجابر بن عبدالرحمن املحموداألستاذ

عضوافهد بن محمد املاجدالدكتور 

ياسر بن فضل السريحيالدكتور 
عضوا 
احتياطيا

املعامالت النظر في منازعات األوراق املالية إلى لجنة مختصة يتمتع أعضاؤها بالتخصص بفقه( ب/25م)أناط نظام السوق املالية 
.واألسواق املالية، وبالخبرة في القضايا التجارية واملالية واألوراق املالية
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اختصاصات اللجنة❑

لزام بالتوقف عن العاجلة كاملنع من السفر أو الحجز التحفظي على املمتلكات أو املنع من التداول شراًء أو اإلالطبيعةالطلبات ذات 

 لنص املادة . ممارسة العمل املخالف
ً
.من نظام السوق املالية ( 59)وذلك وفقا

املالية ولوائحه تفصل كذلك في الدعوى التي ترفع من هيئة التحقيق واالدعاء العام أو هيئة السوق املالية ضد مخالفي نظام السوق 

(.بالدعوى الجزائية)التنفيذية فيما يعرف 

فيذية، ولوائح السوق النظر في الدعاوى التي تقام بين املتعاملين في األوراق املالية في نطاق أحكام نظام السوق املالية ولوائحه التن

(  الدعوى املدنية)وقواعدهما وتعليماتهما للمطالبة بالحق الخاص بما يعرف باسم 

(  بالدعوى اإلدارية)النظر في التظلم من القرارات واإلجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف 
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صالحيات اللجنة❑

جميع الصالحيات الضرورية 

.ى للتحقيق والفصل في الدعو 
.سلطة استدعاء الشهود

إصدار القرارات الالزمة في 

.الفصل في الدعوى 
.تطبيق العقوبات

.إصدار قرار بالتعويض.األمر بتقديم األدلة والوثائق

إعادة الحال ملا كانت عليه، أو 

 
ً
إصدار قرار آخر يكون مناسبا

ويضمن حق املتضرر 

اتها على أوسع حرص نظام السوق املالية، على منح لجنة الفصل صالحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاص

:تقدير، من أجل النظر في املنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كاآلتي
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إجراءات نظر الدعوى أمام اللجان
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الدعوىإيداع:أولا ❖

.أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة

.أن يرافقها إخطار من الهيئة بجواز اإليداع لدى اللجنة قبل مض ي هذه املدة

 لدى الهيئة 
ً
(  نية والتنفيذإدارة شكاوى املستثمرين بوكالة الهيئة للشؤون القانو )أن يتم إيداع الشكوى أوال

 من تاريخ إيداعها
ً
.ومض ي تسعين يوما

:يتعين إليداع الدعوى ما يلي

طريقة اإليداع
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قيد الدعوى: ثانيا❖

، ، وعنوانهللمدعىاالسم الكامل 

له ووسيلة االتصال به، ورقم سج

.وغيرها... املدني 

االسم الكامل للمدعى عليه ، 

.وعنوانه
.تقديم الصحيفةتاريخ

موضوع الدعوى، وما يطلبه 

.املدعى ، وأسانيده

في حال كانت هناك أوراق بلغة

ها غير العربية، ال بد من ترجمت

.لدى مكتب ترجمة معتمد

ع صورة من إشعار إيداع الشكوى لدى الهيئة للتأكد من أن موضو 

الدعوى هو موضوع الشكوى نفسه والتأكد من أنه قد مض ى على

 أو وجود إخطار من الهيئة إلى ( 90)إيداع الشكوى لدى الهيئة 
ً
يوما

.بقةمقدم الشكوى بجواز إيداع الدعوى لدى اللجنة مع األصل للمطا

تمل ترفع الدعوى لدى اللجنة بصحيفة تودع لدى اللجنة من أصل وصور بعدد املدعى عليهم ، ويجب أن تش

 لنص املادة الثالثة من الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق املالية على ا
ً
:  لبيانات اآلتيةصحيفة الدعوى وفقا

نموذج الصحيفة
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واإلخطارالتبليغ:ثالثا❖

ار أو إذا لم يستدل على محل إقامة أو عنوان الشخص املطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعذر تسليم اإلخط

.طار والتبليغ التبليغ إليه فلرئيس اللجنة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود من اإلخ

.ي املسجلبإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد ، أو بالفاكس، أو البريد االلكتروني، أو االتصال الهاتف

بواسطة املختصين باألمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق املالية 

بليغ حددت املادتان الثامنة والتاسعة من الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق املالية وسائل الت

:واإلخطار علي النحو التالي

نموذج العنوان املختار
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إجراءات جلسات النظر ونظامها: رابعا❖

ة جعلها تنعقد جلسات اللجنة للنظر في الدعاوى املقيدة وتكون جلسات النظر علنية إال إذا رأت اللجن

هذا سرية، ويحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص يعده ل

وأسماء الغرض، ويثبت في املحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها،

ي الجلسة الحاضرين من أعضاء اللجنة وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع اإلجراءات والوقائع التي تتم ف

سكرتير اللجنة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال األطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقع في املحضر األعضاء و 

.جلسةواألطراف ومن تثبت أقواله فيه، وفي حالة امتناع أحدهم عن التوقيع يثبت ذلك في محضر ال
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الخصومحضور:خامسا❖

الته أو يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يودع وثيقة وك) يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم 

دء الجلسة خالل ثالثين دقيقة من املوعد املحدد لب)في املوعد املحدد لنظر الدعوى ( صورة منها لدى اللجنة

(.ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه املدة

:في الدعاوى املدنية واإلدارية
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مامها، فإذا لم يحضر املتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة أن تأمر  بحضور املتهم بنفسه أ

عذر على يحضر املتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو ت

يحضر هو أو اللجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في املواعيد املحددة، فإن لم

 من املنع من السفر أو من التداول في الس
ً
 بما تراه مناسبا

ً
وق شراًء أو الحجز وكيل عنه فللجنة أن تصدر قرارا

 بحضوره، على حساباته املصرفية واالستثمارية أو أي من ممتلكاته، أو أن تنشر في الجريدة الرسمية إع
ً
النا

حضاره أو فإن لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في املواعيد املحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتي يتم إ

 متى حضر املت. حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه
ً
هم أو وكيله ويعد القرار حضوريا

. إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه

:في الدعاوى الجزائية 
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القانونيةالدراسةإجراءات❑

.فحص ردود املدعى عليهم وبيان مدى ارتباطها بموضوع الدعوى ومحل النزاع

.إسباغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى 

.ة املقدمة منهموربطها باملواد النظامية وبيان وجه الراي في األدل( االصلية والعارضة)فحص طلبات املدعين 

يانات فحص الدعوى من حيث الشكل النظامي بما في ذلك االختصاص والصفة والتقادم واملواعيد والب

.وتحرير الدعوى 
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 لوقائع الدعوى وبيان املواد النظامية الحاكمة ملوضو 
ً
 تلخيصا

ً
عها وإنزال إصدار مشروع القرار متضمنا

  الرد على أوجه دف
ً
اع ودفوع أطراف التسبيب القانوني الذي يتفق واملنطق القضائي لصياغة القرارات شامال

 للفصل في الطلبات
ً
.النزاع الجوهرية ومنتهيا

.توثيق كافة اجراءات الدراسة القانونية والوقائع وأدلة االثبات

.حاسبيةطلب التحليل املالي للدعوى وإبداء الرأي املتعلق بالوقائع الفنية ذات الطبيعة املالية وامل

.مخاطبة الجهات ذات الصلة للتحقق واستكمال البيانات املطلوبة لدراسة الدعوى 
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الماليةالدراسةإجراءات❑

.اعدراسة وفحص كامل أوراق الدعوى للتأكد من اكتمالها وبياناتها املرفقة ذات الصلة بموطن النز 

رات اكتتاب عمل تدقيق أولي للقوائم والبيانات املالية وكشوفات الحسابات واملحافظ االستثمارية ونش

.الصناديق للتأكد من صحتها وسالمة بياناتها

.ت الصلةتحديد املتطلبات واملستندات الالزمة الستكمال التحليل املالي للدعوى ومخاطبة الجهات ذا
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كيات املخالفة دراسة سجالت التداول وحركة املحافظ االستثمارية للمدعى عليهم وتوثيق املخالفات والسلو 

.للنظام

نتائج والوقوف على احتساب املكاسب والتعويضات بناًء على املعايير واملبادئ املحاسبية املعتمدة وتوثيق ال

.الفروقات بين نتائج التحليل املالي وطلبات املدعين

دات املقدمة من إعداد تقارير وجداول مالية تفصيلية للوقائع الفنية في الدعوى موثقة بالكشوفات واملستن

.اطراف الدعوى 
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إجراءات سير الدعوى في لجان الفصل في

منازعات األوراق المالية
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.استقبال املراجعين واستالم معامالتهم وإدخالها في النظام اآللي والرد على استفساراتهم

.يتم قيد الدعاوى في النظام اآللي وفتح ملف لها، واستكمال جميع األوراق الخاصة بها

(.مرحلة تبادل املذكرات)استالم مذكرات وخطابات األطراف املعنية في الدعاوى والتزويد بها 

ف عقد جلسات نظر علنية بحضور أطراف الدعوى عن بعد ،  وتدوين محاضر الجلسات وحفظها في مل

.الدعوى 

( .sms)نشر اإلعالنات القضائية ومواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية 
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.نشر اإلعالنات القضائية على املوقع اإللكتروني للجان الفصل

.توريد وتصدير جميع املعامالت اإلدارية والتبليغات واملراسالت الخاصة بالدعاوى 

.تقديم الدعم الفني لألمانة العامة وأعضاء اللجان

.توفير االحتياجات واملستلزمات املكتبية

. إعداد التقارير السنوية لألمانة العامة

.جمع وتصنيف وتبويب واختزال وترجمة ونشر القرارات النهائية
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تقادم الدعاوى
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المدنيةالدعوىتقادم➢

عى ال يجوز بأي حال من األحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث املخالفة املد

(58م. )بها

حقائق التي إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك ال

.جعلته يعتقد أنه ضحية املخالفة

:من النظام تتقادم( 57، 56، 55)الدعوى املدنية الناشئة عن مخالفة املواد 
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الجزائيةالدعوىتقادم➢

خالفة لم يتضمن نظام السوق املالية النص على وقت محدد تتقادم بها الدعوى الجزائية الناشئة عن م

. دةأحكام نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية ، وبالتالي ال تتقادم تلك الدعاوى بمض ي امل
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الماليةاألوراقدعاوىفيالمستنديالتقادم➢

ة بعمليات يتوجب على العضو أن يسجل تعليمات العمالء الخاص: "التقادم املستندي في ظل قواعد تداول 

مات الشفوية وهذا يشمل، على سبيل املثال ال التحديد، التعليمات املكتوبة والتعلي. سوق األوراق املالية

دة ال تقل عن اثني ويتعين على العضو أن يحتفظ بالسجالت مل. بالتلفون والتعليمات اإللكترونية باإلنترنت

يمات وإذا حصل هناك أي نزاع يتعلق بأي من هذه التعل. عشر شهرا بعد تاريخ استالم تعليمات العميل

".فيتوجب االحتفاظ بهذه التعليمات إلى حين حل ذلك النزاع نهائيا

حتفاظ يقصد بالتقادم املستندي في دعاوى األوراق املالية هل هناك مدة يتعين على الوسيط فيها اال 

(:االحتفاظ بالسجالت وغيرها)باملستندات الدالة على التعامالت التي تتم مع عمالئه 
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.ستة أشهر( الكاميرات)االحتفاظ  بالتسجيالت املرئية 

االحتفاظ بتسجيل املكاملات الهاتفية املتعلقة بأعمال األوراق املالية ملدة ثالث سنوات 

االحتفاظ بالسجالت كما هو منصوص عليه في هذه الالئحة ملدة عشر سنوات 

:التقادم املستندي في ظل الئحة األشخاص املرخص لهم 

25



الثبات في قضايا األوراق المالية➢

 ملا تتمتع به معامالت األوراق املالية من طبيعة فنية خاصة، ذات معايير دقيقة ومعقدة، اق
ً
تض ى ذلك أن نظرا

صوصية، من املادة الخامسة والعشرين منه ما يشير إلى مراعاة هذه الخ( ط)يفرد نظام السوق املالية الفقرة 

البيانات إثبات"حيث أجاز اإلثبات في تلك القضايا بجميع طرق اإلثبات العامة، وأشار على وجه الخصوص 

يد ، والبر (الفاكسميلي)اإللكترونية، أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيالت الهاتف، ومراسالت جهاز 

.؛ مما يتالءم مع طبيعة تلك املعامالت التي تجرى بسرعة واحترافية"اإللكتروني
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لجنة الستئناف في منازعات 

األوراق المالية
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هـ الموافق 1442/02/26وتاريخ ( 117/أ)أعيد تشكيل اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم 

:كل من سنوات،بعضويةم، لمدة ثالث 2020/10/13

أعضاء اللجنة

رئيسانقاء بن خالد بن نقاء العتيبياملستشار

عضواعبدهللا بن محمد بن عمر طهاملستشار

عضوابدر بن عبداملحسن بن عبدهللا بن هداباملستشار

عضوا احتياطياعبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيمالدكتور 

(  ات األوراق املاليةلجنة االستئناف في منازع)من نظام السوق املالية على تشكيل لجنة بمسمى ( و)و ( ز)نصت املادة الخامسة والعشرين فقرة 
 من تاريخ اإلبالغ ب

ً
.قرارات لجنة الفصلتتصدى لطلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية املقدمة خالل ثالثين يوما
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صالحيات اللجنة❑

جنة في القرارات التي تصدرها لالنظررفض 

.الفصل في منازعات األوراق املالية

ل في تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفص

.منازعات األوراق املالية

د إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جدي

 على املعلومات الثابتة في 
ً
فملاستنادا

الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات 

األوراق املالية، وإصدار القرار الذي تراه 

.مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى 

منازعات لجنة االستئناف في"صالحيات ( ز ) حدد نظام السوق املالية في املادة الخامسة والعشرين فقرة 

:ة، وهي كالتاليفي التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات األوراق املالي" األوراق املالية

ة للطعن فيهاتعد القرارات الصادرة من لجنة االستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابل
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مركز امللك -(6)مخرج -طريق الدائري الشمالي الرياض –اململكة العربية السعودية : املوقع •
الطابق األرض ي-البرج الشرقي-عبدالعزيز للحوار الوطني

11662الرياض88244:ب . ص •

+218888811966:هـــاتف •

218884211966+

info@crsd.org.sa:البريد اإللكتروني•

http://crsd.org.sa/Ar/Pages/home.aspx: املوقع على الشبكة•

عناوين التواصل

30

https://www.google.com.sa/maps/place/King+Abdulaziz+Center+for+National+Dialogue/@24.7767146,46.6802805,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2efd24de0af2cb:0x6a90450d066a2550!8m2!3d24.7767146!4d46.6824692
https://www.google.com.sa/maps/place/King+Abdulaziz+Center+for+National+Dialogue/@24.7767146,46.6802805,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2efd24de0af2cb:0x6a90450d066a2550!8m2!3d24.7767146!4d46.6824692
mailto:info@crsd.org.sa
http://crsd.org.sa/Ar/Pages/home.aspx


األنظمة واللوائح ذات العالقة
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نظام السوق املالية
الئحة إجراءات الفصل في 

منازعات األوراق املالية
الئحة االندماج واالستحواذ

قاري الئحة صناديق االستثمار العالئحة حوكمة الشركاتالئحة صناديق االستثمار

ئحة أعمال األوراق املاليةال 
ام الئحة اإلبالغ عن مخالفات نظ

السوق املالية
الئحة سلوكيات السوق 
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https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/Documents/CMA_Law.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/RSDPR_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/MERGER.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CGRegulations_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CGRegulations_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Amended%20Securities%20Business%20Regulations-ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/REPORTING-OF-VIOLATIONS-AR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Market_Conduct_Regulations_Ar.pdf


الئحة أسواق ومراكز إيداع 

األوراق املالية
ةالئحة مؤسسات السوق املالي

الئحة مراكز مقاصة األوراق 

املالية

الئحة وكاالت التصنيف 

االئتماني

قواعد طرح األوراق املالية 

وااللتزامات املستمرة
قواعد الكفاية املالية

ت القواعد املنظمة للمنشآت ذا

األغراض الخاصة

القواعد املنظمة االستثمار 

املؤسسات املالية األجنبية

درجةاملؤهلة في األوراق املالية امل
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https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/SecuritiesExchangesAndDepositoryCentersRegulationsAR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Capital%20Market%20Institutions%20Regulations-ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Securities-Central-Counterparties-Regulations-ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Credit%20Rating%20Agencies%20Regulations%20-%20Arabic.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/OSRCI_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Final%20Draft%20Prudential%20Rules%20(Arabic).pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/SPEs_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/QFI_18_ar.pdf


المبادئ والقرارات القضائية
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املبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى املدنية

املبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية

املبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى اإلدارية

املبادئ القضائية العامة
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https://crsd.org.sa/ar/Principles/Pages/CivilPrinciples.aspx
https://crsd.org.sa/ar/Principles/Pages/PenaltyPrinciples.aspx
https://crsd.org.sa/ar/Principles/Pages/AdministrativePrinciples.aspx
https://crsd.org.sa/ar/Principles/Pages/PublicPrinciples.aspx


طريق الملك عبدهللا الفرعي، الرحمانية، الرياض: العنوان

12343.

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues
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https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

