النصوص املقرتحة لتنظيم الدعوى اجلماعية يف منازعات األوراق املالية ،واليت سيتم تضمينها يف الئحة إجراءات
الفصل يف منازعات األوراق املالية
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باب الدعوى اجلماعية

1

اضغط هنا لالطالع على الئحة إجراءات الفصل في منازعات األوراق المالية
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املادة األوىل :أحكام عامة
(أ) تسريأحكامهذاالبابعلىالدعاوىاملدنيةاملتعلقةمبنازعاتاألوراقاملالية .
(ب) يقصدبالكلمات والعباراتاآلتيةحيثماوردتيفهذاالباباملعانياملوضحة
هلاهنامامليقضسياقالنصبغريذلك:
الدعوىاجلماعية:دعوىيقيمهامدعيأوأكثرضدمدعىعليهأوأكثربامسه وبالنيابة عن جمموعة أشخاص تشرتك دعواهم يف األسس النظامية
والوقائعاملدعىبهاوموضوعالطلبات.وأيقراريصدرعناللجنة يفالدعوى
يؤثرعلىمجيعأطرافها .
املدعيالرئيسي :هوالشخصالذيينوب عنأعضاءجمموعةاملدعني يفالرتافعأمامجلانالفصليفمنازعاتاألوراقاملاليةبشأنالدعوىاجلماعية،
والذييتمتعيينهوفقاًألحكامالفقرة(ب)مناملادةالتاسعةمنهذاالباب .
أعضاءجمموعةاملدعني:همجمموعةاألشخاصالذينيشاركونيفإقامةالدعوىاجلماعية .
املادة الثانية :تقديم طلب تقييد الدعوى اجلماعية
حيقأليشخصأن يُقدمطلب تقييد الدعوىاجلماعية حبسباألحكاماملنصوص
عليها يف هذا الباب  من خالل تقديم طلب تقييد الدعوى اجلماعية للجنة يتضمن
املتطلبات املطلوب توافرها يف صحيفة الدعوى الواردة يف املادة الثالثة من الئحة
إجراءاتالفصليفمنازعاتاألوراقاملالية،باإلضافةإىلالشروطاآلتية:
 .1أنيتضمنالطلبمجيعاحلقائقواملعلوماتوالظروفاليتتربرتأسيس
الدعوىاجلماعية،مبايُوضحتطابقأوتشابهدعوىمقدمالطلبمع
نزاعات أخرى قائمة أو حمتملة من حيث األسس النظامية والوقائع
املدعىبهاوموضوعالطلبات.
 .2أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة يف موضوع الدعوى قد
يكونلهتأثريعلىنزاعاتأخرىمشابهةقائمةأوحمتملة.
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املادة الثالثة :قرار اللجنة يف شأن طلب تقييد الدعوى اجلماعية
(أ) ختضع املوافقة على طلب تقييد الدعوى اجلماعية للسلطة التقديرية للجنة،
حبيث تصدر موافقتها بقرار نهائي ،يف حال حتقق الشروط املتعلقة بالطلب
الواردة يف املادة الثانية من هذا الباب ،باإلضافة إىل حتقق أي من الشروط
اآلتية:
 .1أنيكونرفعدعاوىمنفردةمنأعضاءجمموعةاملدعنيمنشأنهأن
ينتجعنهصدورقراراتمتعارضةأومتناقضةمناللجان،أوقديؤدي
إىلعدممعاملةأفراداجملموعةالواحدةبعدالة.
 .2أن تقتنع اللجنة بأن املسائل النظامية والوقائع املشرتكة يف الدعوى،
أكثر من املسائل النظامية والوقائع اخلاصة بكل فرد من أعضاء
جمموعة املدعني ،وأن الدعوى اجلماعية سوف تكون ذات أهمية
أكربمنغريهامنأساليبرفعالدعاوىمنالناحيةالعملية،وتضمن
تعويضعددأكربمناملتضررينمناألعمالالضارةللمدعىعليه.
(ب) تُعلناللجنةقرارقبولطلبتقييد الدعوىاجلماعيةيفسجلتُنشئهللدعاوى
اجلماعية،متضمناًاملعلوماتالكافيةاملتعلقةبالدعوى.
(ج) يفحالرفضاللجنةطلبتقييد الدعوىاجلماعية،فإنذلكاليُخلحبقوق
مقدمالطلبيفإقامةالدعوىبشكلمنفرد.
(د) تتخذاللجنةقرارهايفشأنطلبتقييدالدعوىاجلماعيةخاللمدةالتتجاوز
ثالثةأشهرمنتاريختقديمالطلب.

املادة الرابعة :تقييد الدعوى اجلماعية
(أ) تُسجلطلباتتقييدالدعوىاجلماعيةاليتتتطابقأوتتشابهمنحيثاألسس
النظاميةوالوقائعاملدعىبهاوموضوعالطلبات يفسجلالدعاوىاجلماعية،
حسبتاريخإعالنقرارقبولطلبتقييدالدعوىاجلماعية.
(ب) جيبأنيكونسجلالدعاوىاجلماعيةمُتاحالطالعالعموم .
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املادة اخلامسة :قرار اعتماد الدعوى اجلماعية
(أ) تُصدراللجنةقرارها باعتمادالدعوىاجلماعيةعندوصول عددالطلبات اليت
تشرتك يف األسس النظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات إىل عشر
طلبات كحد أدنى خالل الثالثة أشهر التالية إلعالن أول طلب ،شريطة أن
تستويف مجيع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها يف طلب تقييد الدعوى
اجلماعيةالواردةيفهذاالباب.
(ب) تُعلناللجنةقراراعتمادالدعوىاجلماعيةيفسجلالدعاوىاجلماعية،وجيب
أنيتضمنالقراراألسسالنظاميةوالوقائعاملدعىبهاوموضوعالطلبات اليت
قررتاللجنةبناءعليهاقبولالدعوىكدعوىمجاعية،باإلضافةإىلملخص
الدعوى.
(ج) جيوز تقديم طلب انضمام إىل الدعوى اجلماعية خالل املدة املشار إليها يف
الفقرة(أ)منهذهاملادة،واليقبلبعدمضيهذهاملدةأيطلبانضمامإال
ملربراتمعقولةوفقاًلتقديراللجنة .
(د) يفحالمُضيثالثةأشهربعدإعالنقرارقبولتقييد الدعوىاجلماعيةدون
حتقق الشروط الواردة يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،تعترب اللجنة الطلب
مرفوض وتستكمل إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً ألحكام الئحة
إجراءاتالفصليفمنازعاتاألوراقاملالية.
املادة السادسة :تعليق الدعاوى القائمة واجلديدة وانضمامها للدعوى اجلماعية
(أ) مععدماإلخاللبأحكامالفقرة(ب)منهذهاملادة،جيبعلىاللجنة -بعد
إعالن قرار قبول طلب تقييد الدعوى اجلماعية وتقييده يف سجل الدعاوى
اجلماعية -أنتُعلقمنتلقاءنفسهامجيعالدعاوىاملنظورةأمامهاإذاكانت
تلكالدعاوىتتطابقأوتتشابهمعالدعوىاجلماعيةمنحيثاألسسالنظامية
والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات ،وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إىل
الدعوىاجلماعية.
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(ب) حيقللمدعيخاللشهرمنصدورقرارالتعليقاملشارإليهيفالفقرة(أ)من
هذهاملادةأنينسحبمنالدعوىاجلماعية دونموافقةاملدعىعليه،حتىيف
حالبدءإجراءاتالدعوىاجلماعية.
(ج) جيوز للجنة يف حال رأت أن األُسس النظامية أو الوقائع أو املصاحل املنشودة
ألعضاءجمموعةاملدعنيقدالميكنحصرهايفدعوىمجاعيةواحدة،أن
تأمربتقسيمالدعوىاجلماعيةإىلأكثرمندعوىحبسبماتراهمالئماً.
(د) جيوزللجنةحسبتقديرهاأنتستبعدأيشخصأوجمموعةمناألشخاص
منأعضاءجمموعةاملدعنيبسببعدمتوافقدعواهميفاألُسسالنظاميةأو
الوقائعحملالدعوىاجلماعية،وذلكيفأيمرحلةتكونعليهاالدعوىقبل
صدورقرارفيهامناللجنة.
املادة السابعة :االنسحاب من الدعوى اجلماعية
جيوز للمدعي الرئيسي وألي عضو من أعضاء جمموعة املدعني طلب اخلروج من
اجملموعة،منخاللإرسالإشعاركتابيللجنةخاللمدةالتتجاوز()30يوماًمن
تاريخإعالنقراراعتمادالدعوىاجلماعيةمععدماإلخاللحبقهيفرفعدعوىفردية
مستندةعلىذاتالوقائعوذاتاألُسسالنظاميةاملطروحة .
املادة الثامنة :اعرتاض املدعى عليه
جيوز للمدعى عليه يف الدعوى اجلماعية االعرتاض أمام اللجنة على قرار اعتماد
الدعوى اجلماعية ،ويكون قرار اللجنة قابالً لالعرتاض عليه أمام جلنة االستئناف
خاللمدة()30يوماًمنتاريخالتبليغبقراراللجنة .

املادة التاسعة :أطراف الدعوى اجلماعية
(أ) يكونللدعوىاجلماعيةاألطرافالتالية:
 .1املدعيالرئيسي.
 .2املدعىعليهيفالدعوىاجلماعية.
 .3أعضاءجمموعةاملدعني.
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(ب) يعني أعضاء جمموعة املدعني املدعي الرئيسي من بينهم باتفاق خطي يقدم
للجنة،وذلكمعمراعاةمايلي:
 .1مناسبة املدعي الرئيسي الختاذ إجراءات الدعوى اجلماعية مع مراعاة
مصاحل أعضاء جمموعة املدعني ،وذلك بأن يكون قادراً من الناحية
العلميةوالعمليةعلىمحايةمصاحلأعضاءجمموعةاملدعنيوممارسةهذه
املهاميفمجيعمراحلالدعوى.
 .2أنيكونلديهالفهمالكايفاللتزاماتهجتاهاجملموعة.
 .3أنيكونملماًبتفاصيلالدعوىوالوقائعاملتعلقةبها.
(ج) يلتزم املدعي الرئيسي بتمثيل مصاحل مجيع أعضاء جمموعة املدعني بعدالة
وكفاءة.
(د) يُعداملدعنيالذينمليتماختيارهمكمدعيرئيسيأعضاءجمموعةاملدعني.
(ه) للجنةبناءعلىطلبأحدأعضاءجمموعةاملدعنيأنتستبدلاملدعيالرئيسي
عن طريق تعيني مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايري الواردة يف الفقرة (ب) من
هذهاملادة،وذلكيفحالعدماختاذاملدعيالرئيسياملعنيلإلجراءاتاملناسبة
للدعوىاجلماعية،أوإذامليعدلديهاملقدرةعلىالتقاضي.
(و) جيبعلىاللجنةيفحالاعرتاضعدديتجاوزنسبة()%30منأعضاءجمموعة
املدعني على تعيني املدعي الرئيسي ،أن تستبدل املدعي الرئيسي عن طريق
تعينيمدعيرئيسيآخروفقاًللمعايريالواردةيفالفقرة(ب)منهذهاملادة.
(ز) يُعدمجيعاملدعىعليهميفالدعاوىاملعلقةمدعىعليهيفالدعوىاجلماعية.
املادة العاشرة :اإلعالن يف سجل الدعاوى اجلماعية
تُعلناللجنة–بعدتعينياملدعيالرئيسي -مايلييفسجلالدعاوىاجلماعية:
 .1اسماملدعيالرئيسي.
 .2اسماملدعىعليهيفالدعوىاجلماعية.
 .3رقمالدعوىاجلماعية.
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املادة احلادية عشرة :مواعيد اجللسات
يتم اإلعالن عن مواعيد اجللسات ألعضاء جمموعة املدعني دون احلاجة للنص على
أمسائهميفالتبليغاتوأوامراالستدعاءاخلاصةباجللسات .
املادة الثانية عشرة :املعلومات واملستندات املتعلقة بالدعوى
(أ) للجنة أن تطلب من أعضاء جمموعة املدعني أن يقدموا معلومات إضافية
للمعلوماتاملقدمةمنقبلاملدعيالرئيسي،وخاللاملدةاليتحتددهااللجنة.
ب) تكون صحائف الدعوى واملستندات املقدمة من قبل أطراف الدعوى متاحة
(
فقطألطرافالدعوى.
املادة الثالثة عشرة :أثر االنسحاب من الدعوى اجلماعية على اإلجراءات
(أ) يعنيأعضاءجمموعةاملدعنيمدعٍ رئيسيبديلمنبينهمعلىالنحوالوارديف
الفقرة(ب)مناملادةالتاسعةمنهذاالبابيف حالانسحاباملدعيالرئيسي
منالدعوىاجلماعية.
(ب) ال يؤثر انسحاب أحد أعضاء جمموعة املدعني من الدعوى اجلماعية على
إجراءاتسريالدعوى.
(ج) تُصدراللجنةقرارها بانتهاءالدعوىاجلماعية يفحال اتفقكلمناملدعي
الرئيسي وأعضاء جمموعة املدعني واملدعى عليه يف الدعوى اجلماعية على
إنهائهاباإلمجاع،ويُعلنهذاالقراريفسجلالدعاوىاجلماعية.

املادة الرابعة عشرة :حق أعضاء جمموعة املدعني يف التداخل
حيقأليعضومنأعضاءجمموعةاملدعنيأنيتداخليفالدعوىاجلماعيةلتقديمما
لديهمندفوعأوأسانيدأوتقديمأياعرتاضعلىأيإجراءمتخذأومقرتحاختاذه
وذلكمبااليتعارضمعدوراملدعيالرئيسي،يفأيمرحلةتكونعليهاالدعوى .
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املادة اخلامسة عشرة :إدارة الدعوى اجلماعية
يكونللجانكاملالصالحياتيفإدارةالدعاوىاجلماعية،وإصدارأيأمرأوقرار
فيها،مبايضمنحتقيقالعدالةيفهذهالدعاوىوسرعةالبتفيها .
املادة السادسة عشرة :إصدار القرار
(أ) تصدر اللجنة قراراتها يف شأن الدعوى اجلماعية وفقاً ألحكام املادة الثانية
والثالثنيواملادةالثالثةوالثالثنيمنالئحةإجراءاتالفصليفمنازعاتاألوراق
املالية.
ب) يتمتبليغمجيعأطرافالدعوىاجلماعيةبقراراللجنة،وللجنةيفاألحوالاليت
(
تراهااالكتفاءباإلعالنعنالقراربدالًمنتبليغأطرافالدعوى،علىأنيتم
التبليغبالقرارأواإلعالنعنهخاللعشرةأياممنتاريخالنطقبه.
املادة السابعة عشرة :مقرتح التسوية
(أ) جيوز للمدعي الرئيسي واملدعى عليه يف الدعوى اجلماعية أن يُربموا اتفاقية
تسوية عن طريق تقديم مقرتح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى
اجلماعية ،أو عن طريق قبول مقرتح تسوية مكتوب مُقدم من اللجنة ،ويف
كلاألحوالالتعداتفاقيةالتسويةمقبولةإالبعدموافقةاللجنةعليهاوفقاً
ألحكاماملادةالثامنةعشرةمنهذاالباب.
(ب) يُعدمقرتحالتسويةاملوافقعليهمنقبلاللجنةنافذاًإذامليقم%30فأكثر
منأعضاءجمموعةاملدعني (ميثلحجممطالباتهمنسبةالتقلعن%30من
إمجالي حجم املطالبات) بإعالن انسحابهم من مقرتح التسوية وفقاً ألحكام
املادةالتاسعةعشرةمنهذاالباب.
(ج) جيبأنيتضمنمقرتحالتسويةأحكاماًتنظمكحدأدنىمايلي:
 .1االلتزاماتاملتفقعليهابنياألطراف.
 .2إثباتكافٍعلىكفاءةاألطرافللقيامبالتزاماتهماملنصوصعليهايف
التسوية.
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 .3تاريخاستحقاقااللتزامات.
 .4توزيعتكلفةالدعوىاجلماعيةبنياألطراف.
املادة الثامنة عشرة :املوافقة على التسوية
مععدماإلخاللبأحكامالفقرة(ب)مناملادةالسادسةعشرةمنهذاالباب،تُصدر
اللجنة قرارها باملوافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة ألعضاء جمموعة
املدعني،معاألخذيفاالعتبارحالةالنزاعيفالدعوىاجلماعيةورأيأعضاءجمموعة
املدعنييفشأنالتسوية.
املادة التاسعة عشرة :إعالن التسوية وحق االنسحاب
(أ) جيب أن يتم إشعار أعضاء جمموعة املدعني بقرار املوافقة على التسوية فور
صدوره.
(ب) حيق لكل طرف من أعضاء جمموعة املدعني أن يُعلن انسحابه من التسوية
املوافقعليهايفغضونشهرمناإلشعاراملنصوصعليهيفالفقرة(أ)منهذه
املادة،علىأنيقدماالنسحابكتابياًإىلاللجنة.
(ج) علىاللجنةإحاطةأعضاءجمموعةاملدعنيحبقهميفاالنسحابمنالتسوية
واملدةاحملددةلذلك،باإلضافةإىلآثارالتسويةاملوافقعليها.
(د) الخيلانسحابأحدأعضاءجمموعةاملدعنيمنالتسويةحبقهيفرفعدعوى
فرديةمستندةعلىذاتالوقائعوذاتاألُسسالنظاميةللدعوىاجلماعية.
املادة العشرون :االستئناف يف الدعوى اجلماعية
(أ) فيماعداقراراتاللجنةالنهائيةاملنصوصعليهايفهذاالباب،حيقأليمن
أطراف الدعوى اجلماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام جلنة
االستئناف.
(ب) تعلن جلنة االستئناف قرارها يف شأن طلب االستئناف يف سجل الدعاوى
اجلماعية إذاكاناالستئنافمقبولمنحيثاملبدأ ومتتقدميهمباال يُخل
باألحكامواملددالنظامية.
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(ج) حيقأليمنأطرافالدعوىاجلماعيةاالنضمامإىلإجراءاتاالستئنافخالل
شهرمناإلعالناملشارإليهيفالفقرة(ب)منهذهاملادةعنطريقتقديمطلب
مكتوبللجنةاالستئناف.
(د) تعلن جلنة االستئناف قرارها الصادر يف شأن االستئناف يف سجل الدعاوى
اجلماعية.
املادة احلادية والعشرون :املستأنف الرئيسي يف الدعوى اجلماعية
(أ) إذا قدم املدعي الرئيسي طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما
يتعلق بالدعوى اجلماعية ،يستمر يف اختاذ إجراءات الدعوى اجلماعية أمام
جلنةاالستئنافبصفتهاملستأنفالرئيسييفالدعوىاجلماعية.
(ب) إذا قدم أحد أعضاء جمموعة املدعني – من غري املدعي الرئيسي   -طلب
استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى اجلماعية ،فعلى
املدعني املنضمنيلطلب االستئناف مبوجب الفقرة (ج) من املادةالعشرين من
هذاالبابتعينيمستأنفرئيسيمنبينهموفقاًملعايري تعينياملدعيالرئيسي
الواردةيفالفقرة(ب)مناملادةالتاسعةمنهذاالباب.
(ج) تسريأحكاماملادةالتاسعةواملادةالثالثةعشرةمنهذاالباباملتعلقةباملدعي
الرئيسيعلىاملستأنفالرئيسي(حيثماينطبق).
(د) تسريأحكاماملادةالثالثةعشرةمنهذاالباباملتعلقةبانسحابأحدأعضاء
جمموعةاملدعنيعلىانسحابأحداملدعنياملنضمنيلطلباالستئناف.

املادة الثانية والعشرون :اآلثار املرتتبة على قرار اللجنة يف شأن الدعوى اجلماعية
(أ) مععدماإلخاللبالفقرة(ب)منهذهاملادة،يرتبقراراللجنةيفشأنالدعوى
اجلماعيةآثارهلصاحلوضدمجيعأطرافالدعوىاجلماعية.
(ب) يُعد قرار اللجنة ملزم إىل احلد الذي صدر معه قراراً استناداً على األسس
النظاميةوالوقائعاملدعىبهاالواردةيفطلبتقييدالدعوىاجلماعية.
املادة الثالثة والعشرون :اآلثار املرتتبة على التسوية يف شأن الدعوى اجلماعية
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(أ) تُصدر اللجنة قرارها ب دخول التسوية حيز النفاذ .وبإعالن هذا القرار تُرتب
التسويةآثارهالصاحلوضدمجيعأطرافالدعوىاجلماعيةالذينمليُعلنوا
انسحابهممنالتسوية.
(ب) يرتتبعلىدخولالتسويةحيزالنفاذانتهاءالدعوىاجلماعية.
(ج) إذاادعىاملدعيبعدمالوفاءبالتسوية،يُعادفتحالدعوىبناءعلىطلبه.
 
املادة الرابعة والعشرون :القرار بشأن تكاليف الدعوى اجلماعية
يكونللجنةالسلطةالتقديريةيفشأنتكاليفالدعوىاجلماعية،مباحيققالعدالة
جلميعاألطراف .
املادة اخلامسة والعشرون :إجراءات الدعوى اجلماعية فيما مل يرد فيه نص
تطبقيفشأنإجراءاتالدعوىاجلماعيةأحكامالئحةإجراءاتالفصل يفمنازعات
األوراقاملاليةفيمامليردفيهنصخاصيفهذاالباب.
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