
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

واليت سيتم تضمينها يف الئحة إجراءات  عية يف منازعات األوراق املالية،نصوص املقرتحة لتنظيم الدعوى اجلماال

 الفصل يف منازعات األوراق املالية
1

 

 

 الدعوى اجلماعية باب

 

  

                                                           
1
 اضغط هنا لالطالع على الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية 

 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/The%20Resolution%20of%20Securities%20Disputes%20Proceedings%20Regulations%20-Arabic.pdf
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 أحكام عامةاملادة األوىل: 

 

أحكامهذاالبابعلىالدعاوىاملدنيةاملتعلقةمبنازعاتاألوراقاملالية.تسري (أ)

والعباراتاآلتيةحيثماوردتيفهذاالباباملعانياملوضحةيقصدبالكلمات (ب)

 هلاهنامامليقضسياقالنصبغريذلك:

دعوىيقيمهامدعيأوأكثرضدمدعىعليهأوأكثرالدعوىاجلماعية:-

و بامسه أشخاص جمموعة عن بالنيابة يف دعواهم تشرتك النظاميةاألسس

 يفالدعوىوأيقراريصدرعناللجنةوالوقائعاملدعىبهاوموضوعالطلبات.

.هايؤثرعلىمجيعأطراف

يفاملدعنيأعضاءجمموعةعنينوبهوالشخصالذياملدعيالرئيسي:-

،الرتافعأمامجلانالفصليفمنازعاتاألوراقاملاليةبشأنالدعوىاجلماعية

.وفقًاألحكامالفقرة)ب(مناملادةالتاسعةمنهذاالبابتعيينهوالذييتم

همجمموعةاألشخاصالذينيشاركونيفإقامةجمموعةاملدعني:أعضاء-

الدعوىاجلماعية.

 

 الدعوى اجلماعية تقييدتقديم طلب : الثانيةاملادة 

املنصوصالدعوىاجلماعيةتقييدحيقأليشخصأنُيقدمطلب حبسباألحكام

الباب هذا يف عليها للجنة اجلماعية الدعوى تقييد طلب تقديم خالل يتضمنمن

 من الثالثة املادة يف الواردة الدعوى صحيفة يف توافرها املطلوب الئحةاملتطلبات

 الشروطاآلتية:،باإلضافةإىلالفصليفمنازعاتاألوراقاملاليةإجراءات

مجيعاحلقائقواملعلوماتوالظروفاليتتربرتأسيسطلباليتضمنأن .1

الدعوىاجلماعية،مب تطابقأوتشابهدعوىمقدمالطلبمعُيوضحا

 نزاعات أخرى حمتملة أو قائمة األسس حيث من والوقائعالنظامية

 .وموضوعالطلباتاملدعىبها

2.  الأن يتضمن ما طلب ُيوضح الدعوىبأن موضوع يف اللجنة قدقرار

 .قائمةأوحمتملةأخرىمشابهةنزاعاتيكونلهتأثريعلى
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 الدعوى اجلماعية تقييدشأن طلب يف : قرار اللجنة الثالثةاملادة 

 (أ) طلب على املوافقة للجنة،تقييدختضع التقديرية للسلطة اجلماعية الدعوى

 موافقتها تصدر حبيث حتقق حال يف نهائي، بالطلببقرار املتعلقة الشروط

 املادة يف البابالثانيةالواردة هذا من حتقق إىل باإلضافة ، من الشروطأي

 :اآلتية

أنيكونرفعدعاوىمنفردةمنأعضاءجمموعةاملدعنيمنشأنهأن .1

ينتجعنهصدورقراراتمتعارضةأومتناقضةمناللجان،أوقديؤدي

 إىلعدممعاملةأفراداجملموعةالواحدةبعدالة.

2.  تقتنع أن يفالدعوى،النظاميةسائلاملبأناللجنة املشرتكة والوقائع

 من املأكثر أعضاءالنظاميةسائل من فرد بكل اخلاصة والوقائع

املدعني اجلماعية،جمموعة الدعوى أهميةوأن ذات تكون سوف

غريهامنأساليبرفعالدعاوىمنالناحيةالعملية،وتضمنمنأكرب

 تعويضعددأكربمناملتضررينمناألعمالالضارةللمدعىعليه.

وىاجلماعيةيفسجلُتنشئهللدعاوىالدعتقييدُتعلناللجنةقرارقبولطلب (ب)

 الكافيةاملتعلقةبالدعوى.متضمنًااملعلومات،اجلماعية

،فإنذلكالُيخلحبقوقالدعوىاجلماعيةتقييداللجنةطلبيفحالرفض (ج)

 إقامةالدعوىبشكلمنفرد.يفمقدمالطلب

مدةالتتجاوزالدعوىاجلماعيةخاللتقييدطلبيفشأنتتخذاللجنةقرارها (د)

 أشهرمنتاريختقديمالطلب.ثالثة



 

 الدعوى اجلماعية تقييد: الرابعةاملادة 

تتطابقأوتتشابهمنحيثاألسسالدعوىاجلماعيةاليتتقييدُتسجلطلبات (أ)

 وموضوعالطلباتالنظامية الدعاوىاجلماعية،يفسجلوالوقائعاملدعىبها

 .تقييدالدعوىاجلماعيةإعالنقرارقبولطلبحسبتاريخ

جيبأنيكونسجلالدعاوىاجلماعيةُمتاحالطالعالعموم. (ب)
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 املادة اخلامسة: قرار اعتماد الدعوى اجلماعية

اليتعددالطلباتعندوصولباعتمادالدعوىاجلماعيةهاُتصدراللجنةقرار (أ)

 األسس يف تشرتك الطلباتالنظامية وموضوع بها املدعى عشروالوقائع إىل

 خالل أدنى طلباتكحد طلبالثالثة أول إلعالن التالية أنأشهر شريطة ،

يفطلبتقييدالدعوى تلكالطلباتالشروطالواجبتوافرها تستويفمجيع

 .اجلماعيةالواردةيفهذاالباب

يفسجلالدعاوىاجلماعية،وجيباعتمادالدعوىاجلماعيةُتعلناللجنةقرار (ب)

اليتوالوقائعاملدعىبهاوموضوعالطلباتالنظاميةاألسسارالقريتضمنأن

،باإلضافةإىلملخصقررتاللجنةبناءعليهاقبولالدعوىكدعوىمجاعية

 الدعوى.

 (ج) طلب تقديم يفانضمامجيوز إليها املشار املدة خالل اجلماعية الدعوى إىل

أيطلبانضمامإال املدة املادة،واليقبلبعدمضيهذه )أ(منهذه الفقرة

ملربراتمعقولةوفقًالتقديراللجنة.

دونالدعوىاجلماعيةتقييدأشهربعدإعالنقرارقبولثالثةيفحالُمضي (د)

)أ الفقرة يف الواردة الشروط املادةحتقق هذه من الطلب( اللجنة تعترب ،

 الدعوى إجراءات وتستكمل مرفوض ألحكام وفقًا فردي الئحةبشكل

 .إجراءاتالفصليفمنازعاتاألوراقاملالية

 

  وانضمامها للدعوى اجلماعية واجلديدة تعليق الدعاوى القائمة : السادسةاملادة 

بعد-،جيبعلىاللجنةاملادةمععدماإلخاللبأحكامالفقرة)ب(منهذه (أ)

الدعاوى سجل يف وتقييده اجلماعية الدعوى تقييد طلب قبول قرار إعالن

تإذاكانأنُتعلقمنتلقاءنفسهامجيعالدعاوىاملنظورةأمامها-اجلماعية

النظاميةتلكالدعاوىتتطابقأوتتشابهمعالدعوىاجلماعيةمنحيثاألسس

 الطلبات، وموضوع بها املدعى الدعاوىوالوقائع هذه ضم بهدف إىلوذلك

 .اجلماعيةالدعوى
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املشارإليهيفالفقرة)أ(منحيقللمدعيخاللشهرمنصدورقرارالتعليق (ب)

دونموافقةاملدعىعليه،حتىيفينسحبمنالدعوىاجلماعيةأنهذهاملادة

 حالبدءإجراءاتالدعوىاجلماعية.

 (ج) اأُلسس يفحالرأتأن للجنة جيوز املنشودةالنظامية املصاحل أو الوقائع أو

ألعضاءجمموعةاملدعنيقدالميكنحصرهايفدعوىمجاعيةواحدة،أن

 تأمربتقسيمالدعوىاجلماعيةإىلأكثرمندعوىحبسبماتراهمالئمًا.

أنتستبعدأيشخصأوجمموعةمن (د) األشخاصجيوزللجنةحسبتقديرها

أوالنظاميةيفاأُلسستوافقدعواهممنأعضاءجمموعةاملدعنيبسببعدم

الوقائعحملالدعوىاجلماعية،وذلكيفأيمرحلةتكونعليهاالدعوىقبل

 .صدورقرارفيهامناللجنة

 

 االنسحاب من الدعوى اجلماعيةاملادة السابعة: 

 وجيوز الرئيسي للمدعي أعضاء من عضو ألي املدعني منجمموعة اخلروج طلب

من30اجملموعة،منخاللإرسالإشعاركتابيللجنةخاللمدةالتتجاوز) يومًا )

مععدماإلخاللحبقهيفرفعدعوىفرديةإعالنقراراعتمادالدعوىاجلماعيةتاريخ

املطروحة.النظاميةعلىذاتالوقائعوذاتاأُلسسمستندة

 

 اعرتاض املدعى عليه: الثامنةاملادة 

اعتماد قرار على اللجنة أمام االعرتاض اجلماعية الدعوى يف عليه للمدعى جيوز

االستئناف جلنة أمام لالعرتاضعليه قاباًل اللجنة الدعوىاجلماعية،ويكونقرار

.اللجنة(يومًامنتاريخالتبليغبقرار30خاللمدة)

 
 

 اجلماعيةأطراف الدعوى : التاسعةاملادة 

 يكونللدعوىاجلماعيةاألطرافالتالية: (أ)

 املدعيالرئيسي. .1

 .يفالدعوىاجلماعيةاملدعىعليه .2

 .أعضاءجمموعةاملدعني .3
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 (ب) املدعني جمموعة أعضاء يعني الرئيسي بيناملدعي يقدممن خطي باتفاق هم

 ،وذلكمعمراعاةمايلي:للجنة

مراعاة .1 مع اجلماعية الدعوى إجراءات الختاذ الرئيسي املدعي مناسبة

 املدعنيمصاحل جمموعة وذلك،أعضاء الناحيةبأن من قادرًا يكون

ممارسةهذهوجمموعةاملدعنيالعلميةوالعمليةعلىمحايةمصاحلأعضاء

 املهاميفمجيعمراحلالدعوى.

 جتاهاجملموعة.أنيكونلديهالفهمالكايفاللتزاماته .2

 بتفاصيلالدعوىوالوقائعاملتعلقةبها.ملمًاأنيكون .3

 (ج) أعضاء مجيع مصاحل بتمثيل الرئيسي املدعي املدعنييلتزم بعدالةجمموعة

 وكفاءة.

 .أعضاءجمموعةاملدعنياملدعنيالذينمليتماختيارهمكمدعيرئيسيُيعد (د)

يأنتستبدلاملدعيالرئيسأعضاءجمموعةاملدعنيللجنةبناءعلىطلبأحد (ه)

 عن وفقًا آخر رئيسي مدعي تعيني اطريق يف الواردة منةلفقرللمعايري )ب(

إلجراءاتاملناسبةلاملدعيالرئيسياملعنيعدماختاذهذهاملادة،وذلكيفحال

 .،أوإذامليعدلديهاملقدرةعلىالتقاضيللدعوىاجلماعية

%(منأعضاءجمموعة30عدديتجاوزنسبة)جيبعلىاللجنةيفحالاعرتاض (و)

طريق عن الرئيسي املدعي تستبدل أن الرئيسي، املدعي تعيني على املدعني

 .)ب(منهذهاملادةلفقرةللمعايريالواردةيفاوفقًاتعينيمدعيرئيسيآخر

 .يفالدعوىاجلماعيةمجيعاملدعىعليهميفالدعاوىاملعلقةمدعىعليهُيعد (ز)

 

 

 اإلعالن يف سجل الدعاوى اجلماعية: العاشرةاملادة 

 مايلييفسجلالدعاوىاجلماعية:-بعدتعينياملدعيالرئيسي–ُتعلناللجنة

 .اسماملدعيالرئيسي .1

 .يفالدعوىاجلماعيةاسماملدعىعليه .2

 رقمالدعوىاجلماعية. .3
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 مواعيد اجللسات: احلادية عشرةاملادة 

 اإلعالنعن املدعنيمواعيداجللساتأليتم للنصعلىعضاءجمموعة دوناحلاجة

أمسائهميفالتبليغاتوأوامراالستدعاءاخلاصةباجللسات.

 

 

  املعلومات واملستندات املتعلقة بالدعوىعشرة: الثانية املادة 

 (أ) من تطلب أن للجنة املدعني جمموعة إضافيةأعضاء معلومات يقدموا أن

 منقبلاملدعيالرئيسي،وخاللاملدةاليتحتددهااللجنة.للمعلوماتاملقدمة

متاحة (ب) الدعوى أطراف قبل من املقدمة واملستندات الدعوى صحائف تكون

 فقطألطرافالدعوى.

 

 على اإلجراءات االنسحاب من الدعوى اجلماعيةأثر عشرة: الثالثة املادة 

علىالنحوالوارديفمنبينهمرئيسيبديلمدٍعيعنيأعضاءجمموعةاملدعني (أ)

انسحاباملدعيالرئيسيحاليفالفقرة)ب(مناملادةالتاسعةمنهذاالباب

 منالدعوىاجلماعية.

ال (ب) أحد انسحاب يؤثر املدعني جمموعة علىأعضاء اجلماعية الدعوى من

 إجراءاتسريالدعوى.

قرار (ج) اللجنة يفحالاتفقكلمناملدعيهاُتصدر الدعوىاجلماعية بانتهاء

املدعنيوالرئيسي جمموعة أعضاء عليه واملدعى اجلماعية الدعوى علىيف

 .يفسجلالدعاوىاجلماعيةإنهائهاباإلمجاع،وُيعلنهذاالقرار



 

  يف التداخل  أعضاء جمموعة املدعنيحق عشرة: الرابعة املادة 

أعضاءجمموعةاملدعنيأنيتداخليفالدعوىاجلماعيةلتقديمماحيقأليعضومن

لديهمندفوعأوأسانيدأوتقديمأياعرتاضعلىأيإجراءمتخذأومقرتحاختاذه

،يفأيمرحلةتكونعليهاالدعوى.وذلكمبااليتعارضمعدوراملدعيالرئيسي
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  اجلماعية إدارة الدعوىعشرة: اخلامسة املادة 

يكونللجانكاملالصالحياتيفإدارةالدعاوىاجلماعية،وإصدارأيأمرأوقرار

فيها،مبايضمنحتقيقالعدالةيفهذهالدعاوىوسرعةالبتفيها.

 

 عشرة: إصدار القرارالسادسة املادة 

 (أ) قراراتها اللجنة تصدر يف املادة ألحكام وفقًا الدعوىاجلماعية الثانيةشأن

الئحةإجراءاتالفصليفمنازعاتاألوراقمنالثالثةوالثالثنياملادةوالثالثنيو

 .املالية

،وللجنةيفاألحوالاليتبقراراللجنةمجيعأطرافالدعوىاجلماعيةتبليغيتم (ب)

أطرافالدعوى،علىأنيتمتراهااالكتفاءباإلعالنعنالقراربداًلمنتبليغ

 .خاللعشرةأياممنتاريخالنطقبهالتبليغبالقرارأواإلعالنعنه

 

 مقرتح التسويةعشرة: السابعة املادة 

 (أ) واملدعىعليه للمدعيالرئيسي جيوز اتفاقيةيفالدعوىاجلماعية ُيربموا أن

 تقديم طريق عن تسوية مكتوب تسوية الدعوىمقرتح إنهاء بهدف للجنة

 من ُمقدم مكتوب تسوية مقرتح قبول طريق عن أو ويفاللجنةاجلماعية، ،

وفقًااتفاقيةكلاألحوالالتعد التسويةمقبولةإالبعدموافقةاللجنةعليها

 عشرةمنهذاالباب.الثامنةألحكاماملادة

إذامل (ب) %فأكثر30يقمُيعدمقرتحالتسويةاملوافقعليهمنقبلاللجنةنافذًا

%من30)ميثلحجممطالباتهمنسبةالتقلعنأعضاءجمموعةاملدعنيمن

املطالبات( وفقًاإمجاليحجم التسوية منمقرتح انسحابهم ألحكامبإعالن

 .منهذاالبابعةعشرةتاسالاملادة

 مايلي:كحدأدنىجيبأنيتضمنمقرتحالتسويةأحكامًاتنظم (ج)

 بنياألطراف.ااملتفقعليهااللتزامات .1

املنصوصعليهايفللقيامبالتزاماتهمإثباتكاٍفعلىكفاءةاألطراف .2

 التسوية.
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 .االلتزاماتتاريخاستحقاق .3

 توزيعتكلفةالدعوىاجلماعيةبنياألطراف. .4

 

 عشرة: املوافقة على التسويةالثامنة املادة 

ُتصدر،منهذاالبابمععدماإلخاللبأحكامالفقرة)ب(مناملادةالسادسةعشرة

 باملوافقة قرارها اللجنة التسويةعلى أن رأت إذا التسوية جمموعةعادلة ألعضاء

جمموعةأعضاءورأي،معاألخذيفاالعتبارحالةالنزاعيفالدعوىاجلماعيةاملدعني

 التسوية.يفشأناملدعني

 

 عشرة: إعالن التسوية وحق االنسحابالتاسعة املادة 

 (أ) أن إشعارجيب يتم املدعني جمموعة التسويةأعضاء على املوافقة فوربقرار

 .صدوره

 (ب) من طرف لكل حيق املدعني جمموعة التسويةأعضاء من انسحابه ُيعلن أن

املنصوصعليهيفالفقرة)أ(منهذهاإلشعاراملوافقعليهايفغضونشهرمن

 يقدماالنسحابكتابيًاإىلاللجنة.،علىأناملادة

املدعنيعلىاللجنةإح (ج) حبقهميفاالنسحابمنالتسويةاطةأعضاءجمموعة

 واملدةاحملددةلذلك،باإلضافةإىلآثارالتسويةاملوافقعليها.

انسحابأحدأعضاءجمموعةاملدعنيمنالتسويةحبقهيفرفعدعوىالخيل (د)

 فرديةمستندةعلىذاتالوقائعوذاتاأُلسسالنظاميةللدعوىاجلماعية.

 

 

 يف الدعوى اجلماعية االستئناف: العشروناملادة 

أليمنحيقفيماعداقراراتاللجنةالنهائيةاملنصوصعليهايفهذاالباب، (أ)

 الصادرة القرارات استئناف اجلماعية الدعوى عنأطراف جلنةاللجنة أمام

 .االستئناف

االستئنافتعلن (ب) الدعاوىجلنة سجل يف االستئناف طلب شأن يف قرارها

الُيخلمنحيثاملبدأإذاكاناالستئنافمقبولاجلماعية ومتتقدميهمبا

 .باألحكامواملددالنظامية
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االنضمامإىلإجراءاتاالستئنافخاللالدعوىاجلماعيةأطرافأليمنحيق (ج)

املادةعنطريقتقديمطلباملشارإليهيفالفقرة)ب(منهذهاإلعالنشهرمن

 .للجنةاالستئنافمكتوب

 (د) قرارتعلن االستئناف جلنة الصادر ها يف الدعاوىاالستئنافشأن سجل يف

 .اجلماعية

 

 العشرون: املستأنف الرئيسي يف الدعوى اجلماعيةاحلادية واملادة 

فيما (أ) اللجنة عن الصادرة القرارات استئناف طلب الرئيسي املدعي قدم إذا

أمام اجلماعية الدعوى إجراءات اختاذ يف يستمر اجلماعية، بالدعوى يتعلق

 جلنةاالستئنافبصفتهاملستأنفالرئيسييفالدعوىاجلماعية.

املدعنيإذا (ب) جمموعة أعضاء أحد –قدم الرئيسي املدعي غري طلب-من

اجلماعية بالدعوى يتعلق فيما اللجنة عن الصادرة القرارات استئناف فعلى،

العشرينمن مناملادة )ج( املدعنياملنضمنيلطلباالستئنافمبوجبالفقرة

تعينياملدعيالرئيسيهذاالبابتعينيمستأنفرئيسيمنبينهموفقًاملعايري

 .الواردةيفالفقرة)ب(مناملادةالتاسعةمنهذاالباب

الباباملتعلقةباملدعيمنهذاواملادةالثالثةعشرةتسريأحكاماملادةالتاسعة (ج)

 .الرئيسيعلىاملستأنفالرئيسي)حيثماينطبق(

تسريأحكاماملادةالثالثةعشرةمنهذاالباباملتعلقةبانسحابأحدأعضاء (د)

 جمموعةاملدعنيعلىانسحابأحداملدعنياملنضمنيلطلباالستئناف.

 

 

 الدعوى اجلماعيةيف شأن لجنة والعشرون: اآلثار املرتتبة على قرار الالثانية املادة 

الدعوىيفشأنيرتبقراراللجنة(منهذهاملادة،باإلخاللبالفقرة)مععدم (أ)

 .دعوىاجلماعيةاجلماعيةآثارهلصاحلوضدمجيعأطرافال

 (ب) قرار ُيعد اللجنة قرارًا معه صدر الذي احلد إىل األسسملزم على استنادًا

 الواردةيفطلبتقييدالدعوىاجلماعية.والوقائعاملدعىبهاالنظامية

 

 الدعوى اجلماعيةيف شأن والعشرون: اآلثار املرتتبة على التسوية الثالثة املادة 
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 (أ) اللجنة بُتصدر القرارقرارها هذا وبإعالن النفاذ. حيز التسوية ُترتبدخول

الذينملُيعلنوا لصاحلوضدمجيعأطرافالدعوىاجلماعية آثارها التسوية

 انسحابهممنالتسوية.

 .يرتتبعلىدخولالتسويةحيزالنفاذانتهاءالدعوىاجلماعية (ب)

 .إذاادعىاملدعيبعدمالوفاءبالتسوية،ُيعادفتحالدعوىبناءعلىطلبه (ج)



 القرار بشأن تكاليف الدعوى اجلماعيةوالعشرون: الرابعة املادة 

يكونللجنةالسلطةالتقديريةيفشأنتكاليفالدعوىاجلماعية،مباحيققالعدالة

جلميعاألطراف.

 

 إجراءات الدعوى اجلماعية فيما مل يرد فيه نصوالعشرون: اخلامسة املادة 

يفمنازعاتالئحةإجراءاتالفصلتطبقيفشأنإجراءاتالدعوىاجلماعيةأحكام

 فيهنصخاصيفهذاالباب.مليردفيمااألوراقاملالية

 

 


