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التعريف باللجنة:
ُأنشئت جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية مبوجب املادة اخلامسة والعشرين من نظام السوق املالية 
الصادر باملرسوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ،وتتكون من مستشارين متخصصني يف فقه 
املعامالت واألسواق املالية وخرباء يف القضايا التجارية واملالية واألوراق املالية. وتنظر اللجنة يف احلقني 

العام واخلاص.

اختصاصات اللجنة: 
أواًل: االختصاص النوعي:

ختتص بالفصل يف املنازعات اليت تقع يف نطاق أحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ولوائح 
اهليئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما يف احلقني اخلاص والعام، حيث تنظر فيما يلي: 

الدعاوى اجلزائية: وهي الدعاوى اليت تقام ضد املخالفني ألحكام نظام السوق املالية، ولوائحه  �
التنفيذية، ولوائح اهليئة ولوائح السوق وقواعدهما وتعليماتهما للمطالبة باحلق العام. 

الدعاوى اإلدارية: وهي دعاوى التظلم من القرارات أو اإلجراءات الصادرة عن اهليئة أو السوق. �
الدعاوى املدنية: وهي الدعاوى اليت تقام بني املتعاملني يف األوراق املالية يف نطاق أحكام نظام  �

السوق املالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق وقواعدهما وتعليماتهما للمطالبة باحلق اخلاص.
الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة كاملنع من السفر أو احلجز التحفظي على املمتلكات أو املنع من  �

التداول شراًء أو اإللزام بالتوقف عن ممارسة العمل املخالف.

ثانيًا االختصاص المكاني:
ويتمثل يف والية اللجنة يف نظر الدعاوى اليت تشمل مجيع مدن وحمافظات اململكة العربية السعودية.

صالحية اللجنة:
مجيع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل يف الدعوى.  �
سلطة استدعاء الشهود. �
إصدار القرارات الالزمة. �
فرض العقوبات. �
األمر بتقديم األدلة والوثائق. �
إصدار قرار بالتعويض، وإعادة احلال ملا كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسبًا ويضمن  �

حق املتضرر.

التقدم بالدعوى أمام اللجنة:
أواُل: قبل التقدم بالدعوى أمام اللجنة البد من مراعاة التقدم بشكوى أمام هيئة السوق املالية وفق 

املادة اخلامسة والعشرين من نظام السوق املالية.
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ثانيًا: يكون التقدم بالدعوى من خالل صحيفة دعوى )من أصل وصور بعدد املدعى عليهم(، وميكن 
احلصول على منوذج صحيفة الدعوى 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.swa موقع »جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية« اإللكرتوني )
طلب النموذج عن طريق إرسال رسالة إلكرتونية إىل أمانة اللجان عرب الربيد اإللكرتوني	 د. 

.)info@crsd.org.sa (

املالحق املرفقة بالدليل االرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي. هـ.	

 البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: 
االسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة االتصال به، ورقم اهلوية الوطنية )أو ما يقوم مقامها أ. 

إذا كان املدعي غري سعودي(، واالسم الكامل ملن ميثله وعنوانه. 
 االسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.	. 
تاريخ تقديم الدعوى. ج. 
موضوع د.  نفس  يف  الدعوى  تكون  أن  ويتعني  وأسانيده.  املدعي،  يطلبه  وما  الدعوى،  موضوع 

الشكوى املقدمة أمام اهليئة. 
توقيع مقدمها. هـ.	

 المستندات المطلوب إرفاقها بصحيفة الدعوى: 
املستندات املؤيدة للدعوى، وترمجتها لدى مكتب ترمجة معتمد إن كانت بغري اللغة العربية. . 1
صورة اهلوية الوطنية للمدعي أصالة، مع األصل للمطابقة يف حالة تقدميه للدعوى بنفسه.. 2
صورة الوكالة الشرعية للوكيل، مع األصل للمطابقة. . 3
صورة اهلوية الوطنية للمدعي بالوكالة، مع األصل للمطابقة.. 4
وإن كان . 5 للمطابقة،  له، مع األصل  الوكيل حماميًا مرخصًا  إن كان  صورة رخصة احملاماة 

للمحاماة، مع  العامة  اإلدارة  املعتمد من  التدريب  يلزمه صورة من عقد  التدريب،  حماميًا حتت 
األصل للمطابقة، فإن مل يكن حماميًا مرخصًا له وال حتت التدريب وليس قريبًا للمدعي حتى 
بعدم  التعهد  ملء منوذج  يلزمه  فإنه  للمدعي،  أو قضائيَا  نظاميًا  وليس ممثاّل  الرابعة،  الدرجة 

ترافعه يف أكثر من ثالث قضايا أمام أي جهة قضائية. 
صورة إشعار إيداع الشكوى لدى هيئة السوق املالية أو صورة من إخطار جواز اإليداع لدى اللجنة، . 6

مع األصل للمطابقة.
صور من الئحة الدعوى ومستنداتها بعدد املدعى عليهم.. 7
8 ..)CD(  نسخة إلكرتونية من صحيفة الدعوى على صيغة ملف وورد على قرص مدمج
ملء منوذج العنوان املختار والتوقيع عليه.. 9
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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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