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التعريف بلجنة االستئناف
يأتي تشكيل جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية امتدادًا لضمان حق املتقاضني يف منازعات 
درجتني، حبيث  على  التقاضي  بينهما حق  من  الضمانات  من  على مجلة  املالية يف احلصول  األوراق 
كن الطرف الذي مل يسجل قناعته بقبول القرار الصادر عن جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية  يمُ
)أوىل درجات التقاضي( أن يرفع النزاع إىل جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية )ثاني درجات 
التقاضي( ذات التشكيل املختلف عن الدرجة األوىل. حيث نصت املادة اخلامسة والعشرون فقرة )ز( 
من نظام السوق املالية على تشكيل جلنة مبسمى جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية تتصدى 
لطلبات استئناف قرارات جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية املقدمة خالل ثالثني يومًا من تاريخ 

اإلبالغ بقرارات جلنة الفصل.

تعيين أعضاء لجنة االستئناف
يتم تعيني أعضاء جلنة االستئناف بقرار يصدر من جملس الوزراء، الذي خيتار ثالثة أعضاء يثلون 
وزارة املالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء. وتكون مدة التعيني لفرتة ثالث 

سنوات قابلة للتجديد.

اختصاصات لجنة االستئناف
 االختصاص النوعي: 

الفصل يف  امتدادًا الختصاصات جلنة  املالية  األوراق  منازعات  االستئناف يف  اختصاصات جلنة  تعد 
منازعات األوراق املالية النوعية، وتشمل كل دعوى مستأنفة تقع يف نطاق أحكام النظام، ولوائحه 
التنفيذية، ولوائح اهليئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما يف احلق العام واحلق اخلاص، كما ختتص 
بالنظر يف التظلم من القرارات أو اإلجراءات الصادرة عن اهليئة أو السوق، حيث تنظر اللجنة فيما يلي:

طلبات االستئناف لقرارات جلنة الفصل يف الدعوى اجلزائية اليت ترفع من هيئة السوق املالية أو  �
السوق ضد املخالفني.

طلبات االستئناف لقرارات جلنة الفصل يف الدعاوى اإلدارية، واليت متثل التظلم من القرارات أو  �
اإلجراءات الصادرة عن اهليئة أو السوق.

طلبات االستئناف لقرارات جلنة الفصل يف الدعاوى املدنية اليت تنشأ بني األشخاص، سواًء أكان  �
الشخص طبيعيًا أم اعتباريًا.

االختصاص المكاني:
تباشر جلنة االستئناف اختصاصًا مكانيًا شاماًل جلميع مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية.

صالحيات لجنة االستئناف
رفض النظر يف القرارات اليت تصدرها جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.. 1
تأكيد القرارات اليت تصدرها جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.. 2
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إعادة النظر يف الدعوى من جديد استنادًا إىل املعلومات الثابتة يف ملف الدعوى أمام جلنة الفصل . 3
يف منازعات األوراق املالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبًا يف موضوع الدعوى. 

طبيعة القرارات
تعد القرارات الصادرة من جلنة االستئناف قرارات نهائية، وغري قابلة للطعن فيها.

التقدم بالمذكرة االستئنافية:
ويكن  استئنافية،  مذكرة  بتقديم  وذل��ك  نظامًا  احمل��ددة  امل��دة  خالل  باالستئناف  التقدم  يكون 

احلصول على منوذج مذكرة استئناف من خالل اآلتي:
مقر أمانة جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية: الرياض، طريق امللك فهد، أبراج التعاونية، أ. 

الربج اجلنوبي، الطابق الثامن.
إدارة شكاوى املستثمرين التابعة لإلدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق املالية.	. 
www.cr(.ج.  sd.org.sa موقع "جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية" اإللكرتوني )
طلب النموذج عن طريق إرسال رسالة إلكرتونية ألمانة اللجان عرب الربيد اإللكرتوني د. 

.)info@crsd.org.sa (     

جيب تقديم مذكرة االستئناف خالل ثالثني يومًا من تاريخ التبليغ بقرار جلنة الفصل يف منازعات  ه�.	
األوراق املالية، أو خالل ثالثني يومًا من نشر القرار يف اجلريدة الرمسية بالنسبة إىل القرارات 

الغيابية.

البيانات الواجب توافرها في المذكرة االستئنافية 
توجيه مذكرة استئناف مطبوعة لرئيس جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية، وجيب أن تشتمل 

مذكرة االستئناف على البيانات التالية: 
اسم املستأنف األصيل وعنوانه ووسيلة االتصال به ورقم اهلوية الوطنية أو ما يقوم مقامها إذا كان . 1

املستأنف غري سعودي.
االسم الكامل ملن يثله وعنوانه.. 2
املستأنف ضده وعنوانه.. 3
رقم قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية املستأنف، وتارخيه.. 4
تاريخ تقديم مذكرة االستئناف.. 5
موضوع االستئناف وأسبا	 الطعن وأسانيده وطلباته.. 6
توقيع مقدم مذكرة االستئناف. . 7
حتديث العنوان املختار.. 8

المستندات المطلوب إرفاقها مع المذكرة االستئنافية
صورة من قرار جلنة الفصل املستأنف.. 1
2 ..)CD( تقديم نسخة إلكرتونية على صيغة ملف وورد على قرص مدمج
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هيئة السوق المالية
مقر هيئة السوق المالية  - طريق الملك فهد

الرياض  -  المملكة العربية السعودية

87171   الرياض 11642  ص. ب 

800 245 1111 الرقم المجاني:   

    00966 11 490 6599 فاكس: 

 info@cma.org.sa البريد االلكتروني: 
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