
األسئلة الشائعة
في شأن اإلعالن عن قرار تقي�يد الدعوى 
الجماعية المتعلقة بــمـخــالـفـــات شــــركــة 
وقاية للت�أمني وإعادة الت�أمني الت�كافلي



جاء وضع قائمة ألســـئلة خاصة بالدعوى 
الجماعيـــة انطالقًا من استشـــعار الهيئة 
للحاجـــة إلى تســـهيل وتوضيح ما يتعلق 
بتلك الدعوى، وتزامنـــًا مع إعالن األمانة 
منازعـــات  فـــي  الفصـــل  للجـــان  العامـــة 
األوراق المالية صـــدور قرار لجنة الفصل 
في منازعات األوراق المالية قبول طلب 
تقييـــد دعـــوى جماعيـــة وفقـــًا للتنظيم 
الخاص بالدعـــاوى الجماعيـــة الصادر عن 
الهيئـــة فـــي نوفمبر من العـــام 2017م 
ضمن الئحة إجراءات الفصل في منازعات 
األوراق الماليـــة، مـــع التنويـــه بـــأن هذه 
القائمة ال تعّد بأي حال من األحوال بديالً 
أو  العالقـــة  ذات  واللوائـــح  لألنظمـــة 
مفســـرة لها، وعند وجـــود أي تعارض أو 

إضافة، تكون المرجعية لتلك األحكام.
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ما الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة 
باألوراق المالية؟ وأين موقعها؟

الجهـــة المختصة بنظـــر الدعاوى المتعلقة بـــاألوراق المالية هي لجنة الفصل 
في منازعات األوراق المالية، وقراراتها قابلة لالســـتئناف أمام لجنة االستئناف 

في منازعات األوراق المالية، وموقع اللجنتين في مدينة الرياض.

ما المقصود بالدعوى الجماعية؟

هي دعوى تقام من مجموعة أشـــخاص، تشـــترك دعواهم في نفس األسس 
النظامية والوقائع والطلبات.

3

هي إحدى الخيارات المتاحة للمســـتثمرين المتضررين، والتي قد تســـاعد في 
تســـريع إجراءات نظر قضايـــا تعويض المســـتثمرين أمام اللجنـــة، باإلضافة إلى 
أنهـــا توفر على الشـــخص عناء متابعـــة القضية والحضور للجلســـات المنعقدة 
أمام اللجنة، كما أنها قد تساهم في تقليص المدد الزمنية الالزمة للبت في 
قضايـــا تعويض المســـتثمرين وتخفيـــض تكاليـــف التقاضي في هـــذا النوع من 

القضايا.

ما هي فوائد الدعوى الجماعية؟



يتم تقديم طلب االنضمام إلى الدعوى الجماعية من خالل أي من الوسائل اآلتية:
موقع الهيئة اإللكتروني على الرابط اآلتي:

يكون تقديم طلب االنضمام إلى الدعوى الجماعية خالل (90) يوماً من إعالن 
أمانة لجان الفصل في منازعات األوراق المالية عن تقييد الدعوى الجماعية، ما 

لم تصدر اللجنة قراراً بتمديد هذه المدة، وفي جميع األحوال يجب أال تتجاوز 
المدة (180) يوماً من تاريخ اإلعالن.

كيف أقدم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية؟ 
وما هي مدة فرتة التقديم؟

تقـــوم الهيئـــة بتزويـــد مقـــدم الطلب بـــأي تحديثات بشـــأن طلبه عبر الرســـائل 
النصيـــة، ويمكـــن متابعـــة الطلب مـــن خالل صفحـــة االستفســـار المتوفرة على 

الرابط اآلتي:

كيف أتابع طلب االنضمام إلى الدعوى الجماعية بعد 
قيدها ل�� الهيئة؟

إدارة حماية المستثمر.

ما هي اإلدارة المختصة بمعالجة طلبات االنضمام 
إلى الدعوى الجماعية في الهيئة؟
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طلـــب تقييـــد الدعـــوى الجماعية هـــو أول طلب يتقدم به شـــخص إلـــى اللجنة 
وتعلـــن عـــن قبولـــه علـــى موقعهـــا لتتيـــح لبقيـــة المتضرريـــن االنضمـــام إلى 
الدعـــوى الجماعية، أمـــا االنضمام فهي الطلبـــات التي ترد إلـــى اللجنة الحقاً 

باالنضمام إلى الدعوى الجماعية المعلن عنها.

ما الف�ق بني طلب تقي�يد الدعوى الجماعية؟ وبني 
االنضمام إلى الدعوى الجماعية؟

مخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاســـعة واألربعين) من نظام الســـوق المالية، 
وذلـــك لقيامهم عمداً بالمشـــاركة في أعمـــال وتصرفات أوجـــدت انطباعاً غير 
صحيـــح ومضلـــل بشـــأن قيمـــة الورقة الماليـــة العائدة لشـــركة وقايـــة للتأمين 
وإعـــادة التأميـــن التكافلي بهدف إيجاد ذلك االنطبـــاع، وذلك من خالل تخفيض 
خســـائر الشـــركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة 
علـــى خـــالف الحقيقـــة فـــي القوائـــم الماليـــة للفتـــرة الماليـــة المنتهية في 

2013/12/31م والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31م. 

ما هي المخالفات التي ارت�كبها أعضاء مجلس إدارة 
وموظفي  شركة وقاية ل�ت�أمني وإعادة الت�أمني 

الت�كافلي؟

نعـــم، يكتفـــى بتقديم طلب االنضمـــام إلى الدعـــوى الجماعية لـــدى الهيئة، 
وفي حال انطباق الشـــروط تٌحيل الهيئة الطلب مباشـــرة إلى لجنة الفصل في 

منازعات األوراق المالية، للنظر فيه وفق اإلجراءات النظامية.

هل يكفي  تقديم طلب االنضمام ل�دعوى الجماعية 
ل�هيئة عن تقديم أي طلب آخر ل�� لجنة الفصل في 

منازعات األوراق المالية في نفس الموضوع؟ 
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فترة المخالفة المرتكبة على أســـهم الشـــركة من  تاريـــخ 2014/04/07م حتى 
تاريخ  2014/06/04م. ويحق لمن تضرر من هذه المخالفة، التقدم إلى الهيئة 

بطلب االنضمام إلى الدعوى الجماعية.

ما  هي فرتة المخالفة المرت�كبة على أسهم شركة 
وقاية ل�ت�أمني وإعادة الت�أمني الت�كافلي؟

كل مـــن قـــام بشـــراء ســـهم الشـــركة خـــالل الفتـــرة مـــن بدايـــة المخالفـــة في 
2014/04/07م وتم االحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق 
المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/06/04م (وهو آخر 
تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية 

(تداول) بتاريخ 2017/05/29م).

من المست�ثمرون الذين يحق لهم االنضمام إلى 
الدعوى الجماعية المقامة ضد  التنفيذي�ني في شركة 

وقاية ل�ت�أمني وإعادة الت�أمني الت�كافلي؟

صدر قرار لجنة االســـتئناف فـــي منازعات األوراق المالية بتاريـــخ 1442/03/17هـ 
الموافـــق 2020/11/03م، والـــذي أشـــار إلـــى التالعب والتضليل الـــذي قام به 
أعضـــاء مجلس إدارة الشـــركة وموظفيها والمتعلق بالنتائج المالية الســـنوية 
في القوائم المالية المنتهية في 2013/12/31م والمنتهية في 2014/03/31م. 
وعليه، قامت لجان الفصل في منازعات األوراق المالية بتحديد فترة المخالفة 
وفقاً لتاريخ إعالن الشـــركة لنتائجها المالية الســـنوية في تاريخ 2014/04/07م 
حتـــى تاريـــخ 2014/06/04م (وهو آخر تاريخ لتداول ســـهم الشـــركة قبل إلغاء 

إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2017/05/29م).

لماذا ال يحق ل�مست�ثمر��ن ممن اشرتوا سهم 
الشركة قبل تار��خ 2014/04/07م االنضمام إلى 

الدعوى الجماعية المعلن عنها؟
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يحق ألي متضرر التقدم بدعوى بشـــكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى 
جماعيـــة إلـــى لجنـــة الفصـــل فـــي منازعـــات األوراق المالية ضد شـــركة وقاية 
للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بشـــرط أن يســـبق ذلك تقديم شـــكوى لدى 
الهيئـــة ومضي مدة (90) يوماً من تاريخ تقديمهـــا أو أن تخطره الهيئة بجواز 

إيداع دعواه لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
ويمكن ألي شخص تقديم شكوى للهيئة عن طريق الرابط اآلتي:

في حال لم تنطبق علي شروط االنضمام إلى 
الدعوى الجماعية المعلن عنها، فهل يحق لي أن 

أتقدم بدعوى بشكل منفرد أو أن أقّدم طلب تقي�يد 
دعوى جماعية أخرى؟

تعلق اللجنة جميع تلك الدعاوى، وذلك بهدف ضمها إلى الدعوى الجماعية، 
قـــت دعـــواه وتم ضمهـــا للدعـــوى الجماعيـــة أن ينســـحب من  ويحـــق لمـــن علّ

الدعوى الجماعية خالل (90) يوماً من صدور قرار التعليق.

ما األثر ال�� يرتبه صدور قرار ال�جنة بقبول طلب 
تقي�يد الدعوى الجماعية على الدعاوى المنظورة 
أمام ال�جنة والتي ت�تطابق مع الدعوى الجماعية 
من حيث األسس النظامية والوقائع المدعى بها 

وموضوع الطلبات؟
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نعم يجوز االنسحاب من الدعوى الجماعية. إال أنه في حال أبدى المدعى 
عليه لدفوعه فال يحق للمدعي الرئيسي وألي عضو من أعضاء الدعوى 

الجماعية طلب االنسحاب إال بعد قبول المدعى عليه لذلك.

هل يجوز االنسحاب من الدعوى الجماعية؟

هم مجموعة األشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى 
الجماعية، ويطالبون بتعويضهم عن الضرر.

هو الشـــخص الـــذي يمثل أعضـــاء الدعوى الجماعيـــة في الترافـــع أمام لجان 
الفصل في منازعات األوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية.

من هو المدعي الرئيسي؟

من هم أعضاء الدعوى الجماعية؟
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يجوز للمدعي الرئيسي والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يبرما 
اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء 

الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مقدم من 
اللجنة، وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية 

عادلة ألعضاء الدعوى الجماعية، مع األخذ في االعتبار رأي أعضاء الدعوى 
الجماعية في شأن التسوية.

هل يجوز إنهاء الدعوى الجماعية عن طر��ق 
التسو�ة؟

يحق ألي من أعضاء الدعوى الجماعية تقديم ما لديه من دفوع أو أسانيد أو 
تقديـــم أي اعتراض علـــى أي إجراء متخذ أو مقترح اتخاذه وذلك بما ال يتعارض 

مع دور المدعي الرئيسي.

هل يحق ألعضاء الدعوى الجماعية المشاركة في 
الدعوى الجماعية؟

نعـــم ُيبلغ جميع أطراف الدعـــوى الجماعية بقرار اللجنـــة، وللجنة في األحوال 
التـــي تراها االكتفاء باإلعالن عن القرار في ســـجل الدعـــاوى الجماعية بدالً من 

تبليغ األطراف.

هل يتم تبليغ أطراف الدعوى الجماعية بقرار ال�جنة 
في شأن الدعوى الجماعية؟
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يحق لكل طرف من أعضاء الدعوى الجماعية أن ُيعلن انسحابه من التسوية 
الموافق عليها في غضون (90) يوماً من إشعارهم بقرار موافقة اللجنة 
على التسوية فور صدوره، على أن يقدم االنسحاب كتابياً إلى اللجنة. وال 

يخل انسحاب أحد أعضاء الدعوى الجماعية من التسوية بحقه في استكمال 
دعواه بشكل فردي.

هل يجوز االنسحاب من التسو�ة الموافق عليها من 
ال�جنة؟

يحـــق ألي من أطراف الدعوى الجماعية اســـتئناف القرارات الصادرة عن اللجنة 
أمـــام لجنة االســـتئناف خالل (90) يوماً من تاريخ تبليغهـــم بها، ما عدا القرارات 
التي نصت الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية على أنها نهائية 

(ومنها قرارها بالموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية).

هل يجوز است�ئناف القرارات الصادرة في شأن 
الدعوى الجماعية؟
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عـــن طريق الموقـــع اإللكتروني لألمانـــة العامة للجـــان الفصل فـــي منازعات 
األوراق المالية

أو عن طريق موقع الهيئة اإللكتروني من خالل الرابط اآلتي:

كيف أعلم عن وجود دعوى جماعية مقيدة ل�� ال�جنة 
في حال رغبتي االنضمام إليها؟

مـــن خـــالل االطـــالع علـــى الئحـــة إجـــراءات الفصـــل في 
منازعات األوراق المالية على الرابط اآلتي:

كيف أطلع على تفاصيل التنظيم 
المتعلق بالدعوى الجماعية؟
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