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 الباب األول

 أحكام متهيدية

 املادة األوىل: تعريفات

 باملرسوم الصادر املالية السوق نظام الالئحة هذه يف وردت أينما" النظام" بكلمة ُيقصد (أ)

 .هـ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ ٣٠/م رقم امللكي

ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف ، مع عدم اإلخالل بالفقرة )ج( من هذه املادة (ب)

هذه الالئحة املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح 

 وقواعدها ما مل يقِض سياق النص بغري ذلك.هيئة السوق املالية 

املعاني الواردة أدناه قصد بالكلمات والعبارات ُيهذه الالئحة، أحكام  تطبيقلغرض  (ج)

 سياق النص بغري ذلك: ما مل يقِض إزاء كل منهااملوضحة 

مبوجب  املشكلة يف منازعات األوراق املالية جلنة االستئناف: جلنة االستئناف (1

 من النظام.الثالثني ( من املادة طالفقرة )

مبوجب الفقرة )أ( من  املشكلةالّلجنة: جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية  (2

 من النظام.الثالثني املادة 

 لجان الفصل يف منازعات األوراق املالية.العامة لمانة األ: العامة األمانة (3

 ألوراق املالية.لجان الفصل يف منازعات العام المني األ: العام األمني (4

من ُنسبت إليه تهمة ارتكاب خمالفة أي حكم يتعلق باحلق العام من املتهم:  (5

بنظر الدعاوى الناشئة  اليت ختتص الّلجنة األنظمة واللوائح ذات العالقةأحكام 

 . عنها

 الّلجنة. دوائر من دائرة أيالدائرة:  (6

الدائرة وتشمل هذه الكلمة رئيس  ،األصلي أو االحتياطي الدائرةالعضو: عضو  (7

  ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك.
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 الشكوى: التقدم إىل اهليئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق. (8

 . اليوم: اليوم التقوميي مبا يف ذلك أيام العطل الرمسية للدولة (9

 مدعى ضد املدعني من جمموعة يقيمهاحق خاص  دعوى: اجلماعية الدعوى (10

 بها املدعى والوقائع النظامية األسس يف دعواهم تشرتك أكثر، أو عليه

 .الطلبات وموضوع

 جلان أمام املدعني جمموعة أعضاء ميثل الذي الشخص هو: الرئيس املدعي (11

 وفقًا يعيَّن والذي اجلماعية، الدعوى بشأن املالية األوراق منازعات يف الفصل

 .الالئحة هذه منوالستني احلادية  املادة من( ب) الفقرة ألحكام

 إقامة يف يشاركون الذين األشخاص جمموعة هم: املدعني جمموعة أعضاء (12

 .اجلماعية الدعوى

األمانة العامة،  تنشئهاجلماعية  للدعاوى سجل: اجلماعية الدعاوى سجل (13

 من عضو لكل الكامل واالسم الرئيس، للمدعي الكامل االسم يتضمن

 .الالئحة هذه مبوجب املطلوبة املعلومات وكذلك املدعني، جمموعة أعضاء

 منازعات يف الفصل جلان أمام للرتافعاملنصة اإللكرتونية : املنصة اإللكرتونية (14

 .املالية األوراق
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 الباب الثاني

 إيداع الدعوى

 اهليئةلدى  الشكوىاملادة الثانية: إيداع 

 وما شكوى أواًل لدى اهليئة،تم إيداع مل ي مالدى الّلجنة ال جيوز إيداع أي صحيفة دعوى 

جبواز مقدم الشكوى اهليئة  إال إذا أخطرت مدة تسعني يومًا من تاريخ إيداعها،مل متض 

 اإليداع لدى الّلجنة قبل انقضاء هذه املدة. 

 أو السوق: النظر يف التظلم من القرارات واإلجراءات الصادرة عن اهليئة أو الثالثة املادة

 املقاصة مركز أو اإليداع مركز

أو مركز جيب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات واإلجراءات الصادرة عن اهليئة أو السوق 

خالل ستني يومًا من تاريخ اهليئة التظلم إىل  أمام الّلجنة تقديُماإليداع أو مركز املقاصة 

املوقع العلم بهذا القرار أو اإلجراء، ويتحقق العلم بهما بإبالغ ذوي الشأن أو اإلعالن يف 

 .أو مركز اإليداع أو مركز املقاصة اإللكرتوني للهيئة أو السوق

 لّلجنةإىل ا: رفع التظلم الرابعة املادة

مدة التسعني يومًا اليت نّصت عليها  يف حالة صدور إخطار من اهليئة برفض التظلم أو مضّي

املادة الثانية من هذه الالئحة دون البّت فيه، جيوز رفع دعوى التظلم إىل الّلجنة خالل تسعني 

يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء املدة املذكورة من دون البت يف 

 التظلم.
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 : التمثيل يف الدعوىةامساخل املادة

كون تيف مجيع الدعاوى اليت  املدرجة املساهمة شركة أو املالية السوق مؤسسة على جيب

ي طلبات أو مذكرات إىل أل هاوتقدمي فيها الرتافع رفعها للدعوى أو فيها، أن يكونطرفًا 

هلما يف اململكة، وال ُتقبل أي ُمرخَّص الّلجنة أو جلنة االستئناف من حماٍم أو ممثِّل نظامي 

 .طلبات أو مذكرات ُتقدَّم باملخالفة ألحكام هذه املادةمرافعة أو دعوى أو 

 : صحيفة الدعوىةسادسال املادة

، تسلَّم إىل األمانة العامة دعوى حيفةصبالدعوى إىل الّلجنة طلب إيداع املدعي يقّدم  (أ)

 الدعوىصحيفة تستويف وجيب أن ، وتارخيه اإليداع طلب برقم كتابيًا ُمقّدمها روُيشَع

  :املتطلبني اآلتيني

 ( من هذه الالئحة.١يف امللحق ) احملددةتشتمل صحيفة الدعوى على البيانات أن  (1

نفس أطراف وموضوع  صحيفة الدعوىاف الدعوى وموضوعها يف أن يكون أطر (2

 .الشكوى أمام اهليئة

طلبات ال رابط بينها وإن  يف صحيفة الدعوى بني عدة أن جيمعقبل من املدعي ال ُي (ب)

 .جبواز اإليداع لدى الّلجنة كانت مضّمنة يف إخطار واحد صادر عن اهليئة

ُتشِعر األمانة العامة املدعي يف حال عدم استيفاء أي من املتطلبات املنصوص عليها يف  (ج)

الفقرة )أ( من هذه املادة، وعلى املدعي استيفاء تلك املتطلبات خالل عشرة أيام من 

 تاريخ اإلشعار وإال ُعّد طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن مل يكن.  

 لدى الّلجنة : إيداع الدعوىةالسابع املادة

خالل  العامةاليت تسلمتها األمانة  بقيد صحيفة الدعوى الدعوىإيداع العام األمني يتوىل 

للفقرة )أ(  وفقًا لمطلوبل مستوفية كانت إذا- مدة ال تزيد على ثالثة أيام من تاريخ تسلمها

هلذا الغرض، ه ّدُيِعبرقم متسلسل يف سجل خاّص  -الالئحة هذه من السادسة ادةمن امل
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 سجلتنظيم العام يتوىل األمني كذلك  .وتارخيه اإليداع برقم كتابيًا املدعي وُيشعر

 الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه.

 : مباشرة النظر يف الدعوىالثامنة املادة

أن تباشر النظر يف الدعوى خالل مدة ال تزيد على أربعة عشر يومًا من  الدائرة على (أ)

بتبليغ املدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه ؛ وذلك لدى الّلجنة تاريخ إيداعها

 .عنها

غري ُمحرَّرة بالشكل الالزم للنظر يف الدعوى  أن صحيفة الدعوىالدائرة  إذا رأت (ب)

 ،فتسأل املدعي عما هو الزم لتحرير دعواه وفق مقتضى هذه الالئحة والفصل فيها،

 بصرف ًاقرارالدائرة  تصدرف ذلك، نم امتنع أو دعواه حترير عن املدعي عجز إذاو

  .الدعوى عن النظر

 : وقف تنفيذ القرار أو اإلجراء املطعون فيهالتاسعة املادة

أو ال يرتتب على رفع دعوى التظلم أمام الّلجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء اهليئة أو السوق 

 تنفيذ بوقف تأمر أن للدائرة جيوز أنه على املطعون فيهمركز اإليداع أو مركز املقاصة 

 .تداركها يتعذر آثارًا يرتب تنفيذه أن الدائرة ورأتاملدعي  ذلك طلب إذا القرار

 : تقادم الدعوىالعاشرة املادة

مبوجب املواد اخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني احلق اخلاص ال ُتسمع دعوى 

عت الشكوى لدى اهليئة بعد مرور سنة من التاريخ وِدوالسابعة واخلمسني من النظام إذا ُأ

الذي ُيفرتض فيه أن الشاكي قد أدرك احلقائق اليت جعلته يعتقد أنه كان ضحية ملخالفة، 

الدعوى أمام الّلجنة بعد مرور مخس سنوات من هذه وال جيوز بأي حال من األحوال مساع 

 .حلق أو يتقدم املدعي بعذر تقبله الّلجنة؛ ما مل يقرّ املدعى عليه باحدوث املخالفة املدعى بها
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 الباب الثالث

 التبليغ

 : وسائل التبليغاحلادية عشرة املادة

 من وسائل التبليغ اآلتية: أي وسيلة املطلوب تبليغه بواسطة  العامة الشخص األمانةغ تبّل (أ)

 املختصني باألمانة العامة.  (1

 كتاب مسجل عن طريق الربيد. (2

 الفاكس. (3

 اإللكرتوني.الربيد  (4

 يف املسجلة احلسابات أحد أو املوثق، احملمول اهلاتف عرب املرسلة النصية الرسائل (5

 ة.احلكومي اآللية األنظمة من أي

 االتصال اهلاتفي املسجل.  (6

 .املنصة اإللكرتونيةاإلشعار عرب  (7

 العامة والقواعد اجلزائية واإلجراءات املرافعات أنظمة يف أخرى معتمدة وسيلة أي (8

 القضائية. تبليغال وسائل من وسيلةك اململكة يف بها املعمول

( من الفقرة )أ( من هذه املادة على أحد ٢( و)١)الفرعيتني يتم التبليغ وفقًا للفقرتني  (ب)

 العناوين اآلتية: 

 وامُلثبت نظامًا ميثلهم من أو األطرافقبل  من الوطين، أو العنوان املختار العنوان (1

 الدعوى يف املقدمةأو املستندات  اتاملذكرأو أي من  الدعوىصحيفة  بيانات يف

 .ذاتها

 .هااخلاضعني إلشراف األشخاص العنوان املوثَّق لدى اهليئة ألي من (2

اخلاضعني  األشخاص من أي لدىللشخص املطلوب تبليغه  لسّجامُل العنوان (3
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 إلشراف اهليئة.

وبالنسبة إىل الشركات أو املؤسسات اليت  .التجاري السجل يف ناملدوَّ العنوان (4

 يف ناملدوَّ العنوانإىل أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة  ًايكون التبليغ ُموجَّه

 اخلاص بذلك الفرع. التجاري السجل

 .العقد ذلك عن الناشئة املنازعات يف التعامل حمل العقد يف ناملدوَّ العنوان (5

ّد امُلَع، الذي أقرَّ صاحبه بصّحته وفق النموذج العامة األمانة لدى املسجل العنوان (6

 هلذا الغرض.

 .اململكة يف األجنيب خيتاره الذي العنوان (7

من  صورة لفرتَس ،اململكة خارج الشخص املطلوب تبليغه إقامة عنوان كان إذا (8

 الذيبالرد  كتفىوُي الدبلوماسية، بالطرق لتسليمها اخلارجية وزارة إىل التبليغ

 .التبليغ إليهالشخص املوجَّه  إىل الصورة وصولب يفيد

 : التبليغ يف احلاالت االستثنائيةالثانية عشرة املادة

 ،ر تسليم التبليغ إليهإن مل ُيعرف حمّل إقامة أو عنوان للشخص املطلوب تبليغه أو تعذَّ

مبا أن يقرر الطريقة اليت يراها مناسبة وحمققة للمقصود ليتم بها التبليغ دائرة الفلرئيس 

فلرئيس الدائرة أن يقرر ، التبليغ يتحقق مل فإن ،يف ذلك التبليغ عن طريق اجلهات املختصة

أو املوقع اإللكرتوني  يف اجلريدة الرمسية أو أي من الصحف احملليةبذلك إعالن نشر 

 .لألمانة العامة
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  الباب الرابع

 إجراءات نظر الدعوى

  النظر جلسات :الثالثة عشرة املادة

 يَر مل ما أعضاء ثالثة حبضور لديها دةاملقّي الدعاوى يف النظر جلساتدائرة ال تعقد (أ)

 . ذلك خالفالدائرة  رئيس

 دون فيها للفصل صاحلة أنها ترى عندما لديها املقّيدة الدعوى يف الفصل للدائرة جيوز (ب)

 .فيها للنظر جلسات عقد إىل احلاجة

 وتهيئتها للفصل فيهالدعوى العضو ل: حتضري الرابعة عشرة املادة

 ذلك يف مبا ،للفصل فيها وتهيئتها الدعوى تحضريب هائأعضا أحد إىل تعهد أن دائرةلل جيوز

وإعداد دراسة  ،أو اإلذن يف تقدميها لدى الدائرة واملستندات املذكرات استكمالطلب 

 عن الدعوى، واقرتاح مسودة القرار.

 : علنية اجللسةاخلامسة عشرة املادة

 جلسات الدائرة علنية إال إذا رأت الدائرة جعلها سرية.َتكون 

 : ضبط اجللسةالسادسة عشرة املادة

يناط برئيس اجللسة ضبطها وإدارتها واحلفاظ على النظام خالل انعقادها، وله يف سبيل 

العبارات  عدم تدوينببنظامها من قاعة اجللسة، وأن يأمر  ذلك أن يأمر بإخراج من خيّل

يف حمضر اجللسة  -مما ال يستلزمه حق الدفاع–اجلارحة أو املخالفة لآلداب أو النظام العام 

مها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير حمضر عن من أي مذكرة أو ورقة يقّدحوها مبأو 

 .كل خمالفة أو جرمية تقع خالل انعقاد اجللسة
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 : حمضر اجللسةالسابعة عشرة املادة

 رئيسها إشراف حتت الدائرة جلسات حماضر حيرريكون لكل دائرة أمني سر )أو أكثر( 

 كل افتتاح وساعة تاريخ احملضر يف ويثبت الغرض، هلذا العامة ُتِعّده األمانة خاص سجل يف

 نظروا الذين الدائرة أعضاءعضو أو  سماو انعقادها، ومكان اختتامها، وساعة جلسة،

 اجللسة يف تتم اليت والوقائع جراءاتإلا مجيع كذلك ويثبت الدعوى، وأطراف الدعوى، يف

العضو  احملضر يف ويوّقع ودفوعهم، وطلباتهم األطراف وأقوال فيها ُتسمع اليت والشهادات

 فإن فيه، أقواله تثَبُت ومن واألطراف أمني السرو الدعوى، يف نظروا الذين األعضاء أو

 .اجللسة حمضر يف ذلك ثبتُأ التوقيع من أحدهم امتنع

 : تأجيل اجللسةالثامنة عشرة املادة

للسبب نفسه أكثر  –بناًء على طلب أحد أطراف الدعوى  –ال جيوز للدائرة تأجيل اجللسة 

من مرة واحدة، إال لعذر تقبله الدائرة. على أن ال يتجاوز امليعاد املقرر للجلسة اليت تليها 

 مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من تاريخ اجللسة املؤجلة.

 العارضة الطلبات: التاسعة عشرة املادة

ألحكام  وفقًا اآلخر لطرفل غبّلُتمبذكرة  الدعوى طرف من العارضة الطلبات مقّدُت (أ)

 اآلخر، الطرف حبضور اجللسة يف شفهيًا مقّدُي بطلب أو الالئحة، هذهمن  الباب الثالث

 .املرافعة باب إقفال بعد العارضة الطلبات قبلُت وال ،حمضرها يف ثبتوُي

 املادة هذه من( أ) الفقرة ألحكام وفقًا املقّدمة العارضة الطلبات تكون أن جيب (ب)

 .الدعوى يف األصلي بالطلب مرتبطة

مة وفقًا قّدالالئحة على الطلبات العارضة املال تنطبق أحكام املادة الثانية من هذه  (ج)

 ألحكام هذه املادة. 
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 الدعوى مستندات: االطالع على العشرون املادة

أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون متكني  مستنداتال جيوز التعويل على  (أ)

حق االطالع  من ميثلهم وألي من أطراف الدعوى أو الطرف اآلخر من االطالع عليها.

 على ملف الدعوى.

 من لديهم ما استيفاء من ُمكِّنوا أو املرافعة، ختام يف لديهم ما األطراف أبدى متى (ب)

 متى الدعوى يف املرافعة باب إقفال للدائرةف الالئحة، هذه أحكام وفق ودفوع طلبات

 الدعوى ألطراف تأذن أن املرافعة باب إقفال عند للدائرةو ،فيها للفصل صاحلة كانت

 .  تكميلية مذكرات تقديم يف

 : تكليف العضو االحتياطيوالعشروناحلادية  املادة

 ،بناًء على توجيه رئيس الدائرة الدائرةأعضاء  أعمال منعمل  أي االحتياطي العضويباشر 

 .أخرى أعمال من إليه الدائرة رئيس به يعهد ما إىل إضافة
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 الباب اخلامس 

 حضور أطراف الدعوى وغيابهم

 : حضور املدعي وغيابهوالعشرونالثانية  املادة

ذا غاب املدعي عن إيف املوعد احملدد لنظر الدعوى، ف من ميثلهم حيضر أطراف الدعوى أو

جاز هلا الفصل يف الدعوى إذا كانت الدائرة جلسة من جلسات النظر ومل يتقدم بعذر تقبله 

وللمدعي طلب السري فيها خالل ستني يومًا من  فصل فيها أو أن تأمر بشطبها،صاحلة لل

 بعد حيضر مل أو ،فيهاالسري ملدعي ومل يطلب ا تلك املدة انقضتتاريخ الشطب، فإذا 

إال بقيد جديد وفقًا  سمع بعد ذلكُتوال  تكن، مل كأن الدعوى ُعّدت فيها، السري

 .ئحةلإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الال

 : حضور املدعى عليه وغيابهوالعشرونالثالثة  املادة

علن بها املدعى ُيأن تؤجل النظر يف الدعوى إىل جلسة أخرى فللدائرة إذا غاب املدعى عليه 

يف الدعوى، الدائرة فصلت الدائرة عليه، فإذا غاب عن هذه اجللسة من دون عذر تقبله 

وُيعد قرارها يف حق املدعى عليه غيابيًا ما مل يكن قد ُبّلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو 

ممثله النظامي أو قدم ردًا أو حضر أيًا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال 

 حضوريًا.يف حقه باب املرافعة، فيعد القرار 

 الدعوى اجلزائية : حضور املتهم يفوالعشرونالرابعة  املادة

أن تأمر للدائرة بوكيل عنه يف الدعوى اجلزائية، وحيضر املتهم جلسات النظر بنفسه أو 

حبضور املتهم بنفسه أمامها، فإذا مل حيضر املتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره جللسة 

أن تطلب من اجلهات فللدائرة  د ذلك عن احلضور أو تعّذر تبليغهأخرى، فإن ختلف بع

أن تصدر فللدائرة التنفيذية إحضاره يف املواعيد احملددة، فإن مل حيضر هو أو وكيل عنه 
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قرارًا مبا تراه مناسبًا من املنع من السفر أو من التداول يف السوق شراًء أو احلجز على 

أو أي مسية اجلريدة الرحساباته املصرفية واالستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر يف 

حبضوره، فإن مل حيضر  إعالنًااملوقع اإللكرتوني لألمانة العامة من الصحف احمللية أو 

بعد ذلك يف املواعيد احملددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو الدائرة لدى 

 حبقهإصدار قرار غيابي حبقه. وُيعد القرار حضوريًا الدائرة حضور وكيل عنه، ما مل تر 

 متى حضر املتهم أو وكيله إحدى اجللسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

 : موعد احلضوروالعشروناخلامسة  املادة

تطبيقًا لألحكام الواردة يف هذا الباب، ُيعد غائبًا من مل حيضر خالل ثالثني دقيقة من 

 امليعاد املقرر لبدء اجللسة ما مل تقرر الدائرة متديد هذه املهلة.

  



 

١٩ 

 السادسالباب 

 اإلثبات

 : طرق اإلثباتالعشرونوالسادسة  املادة 

جيوز اإلثبات أمام الّلجنة جبميع طرق اإلثبات مبا يف ذلك البيانات اإللكرتونية أو الصادرة 

 عن احلاسوب، وتسجيالت اهلاتف، ومراسالت الفاكس، والربيد اإللكرتوني.

 

 

 

 

 

 

 

  



 

٢٠ 

 السابع الباب

 اخلربة

 : االستعانة باخلربةوالعشرونالسابعة  املادة

فلها أن تقرر ندب خبري أو أكثر،  ،خالل املرافعة ضرورة االستعانة باخلربة الدائرةإذا رأت 

وحتدد يف قرارها مهمة اخلبري وأجاًل إليداع تقريره وأجاًل جللسة املرافعة املبنية على 

ع حلساب مصروفات اخلبري وأتعابه التقرير، وحتدد فيه عند االقتضاء السلفة اليت توَد

ن خبريًا إلبداء رأيه إيداعها واألجل احملدد لإليداع، وهلا أن تعّيبوطرف الدعوى املكلف 

 ت رأيه يف حمضر اجللسة.شفهيًا يف اجللسة، ويف هذه احلالة ُيثَب

 والعشرون: تعيني اخلبريالثامنة  املادة

 ،الدائرة أن تقّر االتفاق وإال اختارتهائرة فللدإذا اتفق أطراف الدعوى على خبري معّين، 

 .قرارها يف ذلك سبب تبيِّن أن وعليها

 : التخلف عن دفع أتعاب اخلربةالتاسعة والعشرون املادة

 إيداعه يف األجل الذي عينتهبع مبلغ أتعاب اخلبري من قبل طرف الدعوى املكلف إذا مل يوَد

كم له بالرجوع جاز للطرف اآلخر أن يودع هذا املبلغ من دون إخالل حبقه إذا ُح ،الدائرة

على خصمه، وإذا مل يودع أي من أطراف الدعوى املبلغ وكان الفصل يف الدعوى يتوقف 

 ع املبلغ.أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يوَد للدائرةف ،على تقرير اخلربة

 وماتاحملافظة على سرية املعل: الثالثون املادة

، وال لومات والبيانات اليت اطلع عليها بسبب ندبهعلى سرية املعاحملافظة جيب على اخلبري 

 .بعد انتهاء ندبهحتى أيًا من هذه املعلومات أو البيانات جيوز له أن يفشي 
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 : املعاينة والسماعالثالثونواحلادية  املادة

باشرت ذلك بنفسها  ،حتقيق تكميليخالل املرافعة ضرورة إجراء معاينة أو الدائرة إذا رأت 

شهادة من ترى حاجة إىل مساع سماع لأو ندبت من يقوم به، وهلا أن تكلف من ختتاره 

 شهادته.

 : مصاريف الندب واخلربةالثالثونوالثانية  املادة

يف احلاالت اليت تراها أن تطلب من اهليئة حتمل املصاريف الالزمة لندب خبري أو  للدائرة

يف قرارها من الدائرة ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء الزم لنظر الدعوى، وحتدد 

 دفع ما حتملته اهليئة من مصروفات.بُيلَزم 

 

  



 

٢٢ 

 الثامن الباب

 ترك الدعوى ووقفها 

 : ترك الدعوىوالثالثونالثالثة  املادة

خيص دعواه ومل  إجراًء الدائرةاعتبار املدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه  لدائرةلجيوز 

يومًا من تاريخ الطلب أيهما أطول،  ثالثنييستجب هلذا الطلب يف املهلة احملددة له أو خالل 

طلب السري يف هذه  ر تبليغه على العنوان الذي حدده يف صحيفة دعواه. وله حّقأو إذا تعّذ

 بقيد جديد. الدائرةمه إىل الدعوى بطلب يقّد

 الثالثون: وقف سري الدعوى باتفاق أطرافهاوالرابعة  املادة

جيوز وقف الدعوى بناًء على اتفاق أطرافها على عدم السري فيها مدة ال تزيد على مائة 

أطراف الدعوى السري فيها يف وإذا مل يعاود  ،اتفاقهم الدائرةومثانني يومًا من تاريخ إقرار 

 ُعّد املدعي تاركًا دعواه. ،األيام العشرة التالية لنهاية األجل

 دائرةال : وقف سري الدعوى بأمر منوالثالثوناخلامسة  املادة

 يف موضوع الدعوى على الفصل يف مسألة أخرى يتوقف عليهاقرارها تعليق  دائرةالإذا رأت 

، ومبجرد زوال سبب التوقف يكون ىفلها أن تأمر بوقف الدعو ،الفصل يف الدعوى

 ألطراف الدعوى طلب السري فيها.

 

 

 

 



 

٢٣ 

 التاسعالباب 

 القرارات

 : إصدار القراروالثالثونالسادسة  املادة

 ينيبه، من أو رئيسها بينهم من يكون أن على ،أعضاء ثالثة مندائرة ال قرارات رتصُد

 ذلك كرُذ باألغلبية متخذًا القرار كان وإذا اآلراء، بأغلبية أو باإلمجاع القرار ويكون

 نظرها وجهة توضح أن ألغلبيةلو ومسببًا، مكتوبًا رأيه يقّدم أن املخالف العضو علىو فيه،

 .الدعوى ملف إىلذلك  وُيضم ،املخالف العضو رأي على الرد يف

 : النطق بالقراروالثالثونالسابعة  املادة

 الوقتية التدابري من أي يف املتخذة القرارات عدا ما وذلك علنية، جلسة يف القرار منطوق ُيتلى

 بتبليغ االكتفاء تراها اليت األحوال يف للدائرةو. الشكلية والدفوع االحرتازية واإلجراءات

م األطراف أّن هلم أن يطلبوا استئناف القرار أن ُتفِه دائرةالأطراف الدعوى بالقرار، وعلى 

من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك  ثالثني يومًاخالل 

 املدة ما مل يتقدم أي منهم بالئحة استئنافه خالهلا.

 : حمتويات القراروالثالثونالثامنة  املادة

 ومكان وتارخيه رقمه على خاص بوجه يشتمل وأن كتابيًاالدائرة  قرار يكون أن جيب

 وأمساء غيابهم، أو وحضورهم وصفاتهم، ومستنداتهم، ،الدعوى أطراف وأمساء إصداره،

 وطلبات الدعوى، لوقائع جممل وعرض وتوقيعاتهم، القرار أصدروا الذين األعضاء

 .ومنطوقه القرار وأسباب اجلوهرية، ودفوعهم األطراف،

 



 

٢٤ 

 : التبليغ بالقرارالتاسعة والثالثون املادة

 من نسخة متسلَّمن هذه الالئحة، والستني الثامنة  )ب( من املادةمع مراعاة أحكام الفقرة 

 أن يفيد ومباالدائرة  خبتم خمتومة النسخة تكون أن وجيب عالقة، ذي كل إىل القرار

 املادة يف عليها املنصوص األحوال يف التنفيذ واجب يكن مل ما التنفيذ واجب غري القرار

 من أيام عشرة خالل القرار من بنسخة التبليغ ويتم الالئحة، هذه من واخلمسنياحلادية 

 ه.ب النطق تاريخ

 أخطاء القرار أو تفسريه : تصحيحاألربعون املادة

من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع يف قرارها  الدائرةتتوىل 

فألي من  ،إبهام يف القرارمن أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو 

 تفسريه. الدائرةذوي الشأن أن يطلب من 

 : القرار الوقيتواألربعوناحلادية  املادة

 املدعى عليهأو ر قرارًا وقتيًا ضد املتهم صِدأن ُت -املدعي بناء على طلب من - للدائرة (أ)

مبا يف ذلك حساباته ممتلكاته على باملنع من السفر أو إيقاع احلجز التحفظي 

االستثمارية واملصرفية أو منعه من التداول يف السوق شراًء، وذلك وفقًا لإلجراءات 

 اآلتية:

 غ طلبه.املستندات واملؤيدات النظامية اليت تسّواملدعي طلب أن يرافق  (1

قبل توجيه قرار اتهام إىل املتهم، من النيابة العامة إذا كان طلب القرار الوقيت  (2

احلجز التحفظي أو املنع من السفر أو من التداول يف ر قرارها بصِدأن ُت لدائرةفل

متديد هذه املدة أو لدائرة لال تزيد على ثالثني يومًا، وجيوز  السوق شراًء مدًة

بعد إعطاء املتهم الفرصة إلبداء ما لديه من  ةالعام النيابةعلى طلب  إلغاؤها بناًء

 دفوع وأقوال.



 

٢5 

وذلك بأن يودع  ؛أن يتقدم بطلب إلغائهالوقيت  دائرةالجيوز ملن صدر بشأنه قرار  (3

الئحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، الدائرة لدى 

 رأت إن، ففيه خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع الئحتهالدائرة  وتبتُّ

، به النزاع أطراف وبّلغت بذلك قرارًا أصدرت ،قرارها ملنطوق تعدياًل يستدعي ما

 إىل جلنة االستئنافالالئحة أحالت  ،نطوق قرارهامل وإن مل تر ما يستدعي تعدياًل

 .للنظر فيها

( من ٣لفقرة الفرعية )حكام االقرار الوقيت وفقًا أل التقّدم بطلب إلغاءال يرتتب على  (ب)

 .القرار الوقيت وقف تنفيذالفقرة )أ( من هذه املادة 

 رفع احلجز التحفظي: واألربعونالثانية  املادة

وفقًا لتقديرها وبناًء على طلب ممن صدر ضده احلجز التحفظي املنصوص عليه يف  لدائرةل

من هذه الالئحة أن تصدر قرارًا برفعه، وهلا أن تطلب منه بداًل من  نيواألربعاحلادية  املادة

  ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.



 

٢٦ 

 العاشرالباب 

 االستئناف

 : حق االستئناف وميعادهواألربعونالثالثة  املادة

أمام جلنة االستئناف الدائرة جيوز ألطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن  (أ)

 من تاريخ تبليغهم بها. خالل ثالثني يومًا

الدائرة  بقرار قناعته أبدى طرف الدعوى الذيل وأ ضي له بكل طلباتهال جيوز ملن ُق (ب)

 .وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادةالدائرة  عن استئناف القرار الصادر

 : استئناف القرارات الغيابيةواألربعونالرابعة  املادة

فللمحكوم عليه طلب استئنافه خالل ثالثني يومًا من تاريخ  ،إذا صدر قرار غيابي (أ)

ُنشر القرار يف اجلريدة  ،ر تبليغه خالل ثالثني يومًا من تاريخ صدورهفإن تعذَّ ،تبليغه به

 ثالثني خالل القرار استئناف طلب له بأن القرار ضده صدر نَم إخطار مع الرمسية

ُعّد القرار نافذًا، فإن حضر احملكوم  ،فإن مل يتقدم بطلب ذلك ،يخ نشرهتارمن  يومًا

 أو جلنة االستئناف الدائرة فله حّق طلب وقف تنفيذ القرار وعلى ،عليه الغائب بعد ذلك

ر قرارًا بوقف التنفيذ إىل األجل الذي تراه كافيًا صِدحينئذ أن ُتالقرار  الصادر عنها

أو جلنة الدائرة نظرت  ،خالل املهلة املقررةبذلك  فإن تقدم ،إلعداد دفاعه وردوده

ما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر يف  يفالقرار االستئناف الصادر عنها 

 فعلت ذلك وإال أصدرت قرارًا بإنفاذ قرارها السابق. ،قرارها

 عن احلجز رفع أو أموال من حتصيله مت ما إعادة تنفيذال وقفقرار  على يرتتب ال (ب)

 .ممتلكاته من أي أو واالستثمارية املصرفية عليه احملكوم حسابات

 



 

٢7 

 : قيد تاريخ االستئنافواألربعوناخلامسة  املادة

يف ملف الدعوى ن وَّدويتاريخ تقدميها،  تُيثَبو العامة االستئنافية إىل األمانةم املذكرة تقدَّ

 .ما يفيد ذلك

 : املذكرة االستئنافيةواألربعونالسادسة  املادة

 ،وتارخيه ،ورقمه ،جيب أن تشتمل املذكرة االستئنافية على بيان القرار املستأنف (أ)

 .فِنوطلبات املستأ ،واألسباب اليت ُبين عليها االستئناف

تلقاء نفسها  مناالستئناف أن ُتقرِّر  لجنةلو ،قبل الطلبات اجلديدة يف االستئنافال ُت (ب)

 .اعدم قبوهل

 صليضاف إىل الطلب األ( من هذه املادة، جيوز أن ُيبالفقرة )ا ورد يف مب دون اإلخالل (ج)

 اخلتامية أمام بعد تقديم الطلباتستحق ما يزيد من التعويضات اليت ُتيف االستئناف 

 .الدائرة

 : اإلدخال يف مرحلة االستئنافواألربعونالسابعة  املادة

ال جيوز يف مرحلة االستئناف إدخال من مل يكن طرفًا يف الدعوى الصادر فيها القرار 

 احلقيقة، إظهار أو العدالة ملصلحة االستئناف جلنة قبل من اإلدخال يكن مل ما املستأنف

 القضاء يطلب أن دون أطراف الدعوى أحد إىل االنضمام يطلب ممن إال التدخل جيوز وال

 .لنفسه

 االستئنافجلسات النظر يف : واألربعونالثامنة  املادة

 لنظرل جلسات تعقدأن  -وفقًا لتقديرها -حيثما كان ذلك ضروريًا  االستئناف لجنةل جيوز

بالقدر  ّلجنةأن تطبق إجراءات نظر الدعوى املقررة أمام ال االستئناف لجنةل، وستئنافاال يف

 .الذي ال يتعارض مع طبيعة االستئناف



 

٢8 

 : إعادة النظر يف الدعوىالتاسعة واألربعون املادة

 :احلاالت اآلتية النظر يف قرارها يف دائرةالتعيد 

دون إذا ُقّدمت إليها معلومات منتجة يف الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت  (1

تقدميها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب املرافعة أو بعد صدور 

الثالثة  قرارها وقبل انقضاء املهلة املقررة الستئنافه املنصوص عليها يف املادة

 من هذه الالئحة. واألربعني

 الدعوى أعيدتو األصلي، الطلب يف دائرةال قرار إلغاء االستئناف جلنة رأت إذا (2

 .االحتياطية الطلبات يف لتفصل االستئناف؛ جلنة من بقرار ئرةداال إىل

 نظر يف االختصاص بعدم الصادر دائرةال قرار إلغاء االستئناف جلنة رأت إذا (3

 قبوهلا عدم أو املدة، ملضي مساعها بعدم أو نظرها، جواز بعدم أو الدعوى،

 الدعوى أعيدتو الدعوى، يف السري منع عليه ترتب فرعي دفع بقبول أو شكاًل،

 .موضوعها يف للفصل االستئناف؛ جلنة من بقراردائرة ال إىل

االستئناف وكان من املتعذر  جلنةمت معلومات منتجة يف الدعوى أمام إذا ُقّد (4

االستئناف عدم كفاية  جلنة، أو رأت دائرةالتقدميها أثناء نظر الدعوى أمام 

بقرار  دائرةالالدعوى إىل  أحيلتواإلجراءات أو املعلومات الثابتة يف ملف الدعوى 

 األسبابتعيد النظر يف قرارها يف ضوء دائرة ال ستئناف، فإناال جلنةمن 

 من غري مرافعةوما ُبين عليه االعرتاض  االستئنافجلنة يف قرار  املنصوص عليها

أصدرت  ،فإن رأت ما يستدعي تعدياًل ملنطوق قرارها، ما مل يظهر مقتض لذلك

ما يستدعي تعدياًل ملنطوق  دائرةالقرارًا بذلك وبّلغت أطراف النزاع به، وإن مل تر 

 االستئناف. جلنةبذلك وأحالته إىل  أصدرت قرارًا مسببًا ،قرارها

 

 

  



 

٢٩ 

 عشراحلادي  الباب

 قطعية القرارات وتنفيذها

 : اكتساب القرارات الصفة القطعيةاخلمسون املادة

 القطعية يف احلاالت اآلتية: يكتسب القرار الصفة

 .كتابيًا دائرةال أمام التسويةالصلح أو  على الدعوى يف األطراف مجيع اتفاق (1

 من دون أن ُيستأنف. دائرةالانقضاء املهلة املقررة الستئناف قرار  (2

سواء أعند النطق به أم  دائرةالإبداء مجيع األطراف يف الدعوى قناعتهم بقرار  (3

 املهلة احملددة الستئنافه.بعده قبل انتهاء 

 .دائرةال قرار بتأييداالستئناف  جلنةصدور قرار من  (4

  االستئناف بعد إعادتها النظر يف الدعوى من جديد. جلنةصدور قرار من  (5

 : تنفيذ القراراتاخلمسونواحلادية  املادة

القرار على ذ ُبّلغت أطراف الدعوى بنسخ منه، وُينفَّ ،إذا اكتسب القرار الصفة القطعية

 النحو الوارد يف النظام أو األنظمة األخرى ذات العالقة.

 

  



 

٣٠ 

 عشرالثاني  الباب

 لتماس إعادة النظرا

 املكتسبة لصفة القطعية واخلمسون: التماس إعادة النظر يف القراراتالثانية  املادة

املكتسبة لصفة القطعية حيق ألي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر يف القرارات  (أ)

يف األحوال املنصوص عليها يف نظام املرافعات االستئناف  جلنةالصادرة عن الدائرة أو 

، واألحوال املنصوص عليها التظلم الشرعية بالنسبة إىل دعاوى احلق اخلاص ودعاوى

 .اجلزائية دعاوىاليف نظام اإلجراءات اجلزائية بالنسبة إىل 

 القرار عنها الصادر االستئناف جلنة أو الدائرة إىل النظر دةإعا التماس طلب مُيقدَّ (ب)

 ،العامة األمانة إىل تسّلم التماس بصحيفة (األحوال حبسب) فيه النظر إعادة امُللتَمس

 وتارخيه ورقمه فيه النظر إعادة امُللتَمس القرار بيان على الصحيفة تشتمل أن على

 .امُللتِمس وطلبات االلتماس عليها ُبين اليت واألسباب

 حبسب) فيه النظر إعادة امُللتَمس القرار عنها الصادر االستئناف جلنة أو الدائرة تنظر (ج)

 أطراف غتبّلو بذلك، قرارًا أصدرت قبلته، فإن النظر، إعادة التماس طلب يف( األحوال

 .فيه ونظرت ،به الدعوى

 مل ما فيه النظر إعادة امُللتَمس القرار تنفيذ وقف االلتماس طلب تقديم على يرتتب ال (د)

 حبسب) فيه النظر إعادة امُللتَمس القرار عنها الصادر االستئناف جلنة أو الدائرة تقرر

 .التماسه صحيفة يف امللتمس من طلب على بناًء ذلك خالف( األحوال

 عن احلجز رفع أو أموال من حتصيله مت ما إعادة تنفيذال وقفقرار  على يرتتبال  (ه)

 . ممتلكاته من أي أو واالستثمارية املصرفية عليه احملكوم حسابات

 



 

٣١ 

 عشرالثالث الباب 

 الدعوى اجلماعية

 

 : النطاق والتطبيقواخلمسونالثالثة  املادة

 املتعلقة مبنازعات األوراق املالية.احلق اخلاص  دعاوىأحكام هذا الباب على تسري 

 اجلماعيةالدعوى إيداع : تقديم طلب واخلمسونالرابعة  املادة

الدعوى اجلماعية حبسب األحكام املنصوص إيداع م طلب حيق ألي شخص أن ُيقّد (أ)

املتطلبات املطلوب  متضمنًاللجنة إىل ا هذا الطلبعليها يف هذا الباب من خالل تقديم 

من هذه الالئحة، باإلضافة إىل  سادسةالتوافرها يف صحيفة الدعوى الواردة يف املادة 

 :الشرطني اآلتيني

تأسيس الدعوى  تسّوغيتضمن الطلب مجيع احلقائق واملعلومات والظروف اليت  أن (1

اجلماعية، مبا يوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو حمتملة 

 من حيث األسس النظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات.

يكون له تأثري قد يف موضوع الدعوى  دائرةالأن يتضمن الطلب ما يوضح أن قرار  (2

 نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو حمتملة. يف

 اعتمادأن تصدر قرارًا ب لدائرةل الفقرة )أ( من هذه املادة،ا ورد يف دون اإلخالل مب (ب)

القائمة لديها  الدعاوىمن  ًاإذا رأت أن عددمباشرة الدعوى اجلماعية من تلقاء نفسها 

 املدعى بها وموضوع الطلبات.من حيث األسس النظامية والوقائع تتطابق 

 

 



 

٣٢ 

 الدعوى اجلماعيةإيداع يف شأن طلب  دائرةال: قرار واخلمسوناخلامسة  املادة

حال حتقق  لدائرةلالدعوى اجلماعية للسلطة التقديرية إيداع ضع املوافقة على طلب خت (أ)

، باإلضافة ه الالئحةمن هذواخلمسني الرابعة  الشروط املتعلقة بالطلب الواردة يف املادة

أكثر  اجلماعية بأن املسائل النظامية والوقائع املشرتكة يف الدعوى دائرةال قناعةإىل 

من املسائل النظامية والوقائع اخلاصة بكل فرد من أعضاء جمموعة املدعني، وأن 

أكرب من غريها من أساليب رفع  فاعلة ومنتجة بشكلالدعوى اجلماعية سوف تكون 

 املخالفاتالدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكرب من املتضررين من 

 عليه. املدعى  عن الصادرة

ثالثني الدعوى اجلماعية خالل مدة ال تتجاوز إيداع قرارها يف شأن طلب  دائرةالتتخذ  (ب)

 .نهائيًا  ذلك الشأنيف الدائرة، ويكون قرار من تاريخ تقديم الطلب يومًا

فإنها  ،اجلماعية الدعاوىالدعوى اجلماعية يف سجل إيداع طلب  دائرةال قبوليف حال  (ج)

متضمناً املعلومات الكافية املتعلقة  دائرةالر قراراً بذلك، وُتعلن األمانة العامة قرار صِدُت

 بالدعوى.

 قرارًا بذلك، وال ُيخّلها تصدر فإن ،الدعوى اجلماعيةإيداع طلب  دائرةاليف حال رفض  (د)

 مقدم الطلب يف إقامة الدعوى بشكل منفرد. ذلك حبق

 الدعوى اجلماعيةإيداع : واخلمسونالسادسة  املادة

الدعوى اجلماعية اليت تتطابق من حيث األسس إيداع طلبات األمانة العامة تسجل  (أ)

الذي ُتنشئه  اجلماعيةالنظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات يف سجل الدعاوى 

 الدعوى اجلماعية.إيداع سب تاريخ إعالن قرار قبول طلب حب، هلذا الغرض

بأي وسيلة تراها مناسبة،  سجل الدعاوى اجلماعية الطالع العمومُتتيح األمانة العامة  (ب)

 .لألمانة العامةاملوقع اإللكرتوني  ذلك يفمبا 

 



 

٣٣ 

 اجلماعية : قرار اعتماد الدعوىواخلمسونالسابعة  املادة

قرارها باعتماد الدعوى اجلماعية عند وصول عدد الطلبات اليت تشرتك  دائرةالر ُتصِد (أ)

أدنى د حبطلبات  ةيف األسس النظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات إىل عشر

، شريطة أن الدعوى اجلماعيةإيداع طلب قبول قرار إعالن  تاريخمن يومًا  تسعني خالل

الدعوى اجلماعية إيداع تستويف مجيع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها يف طلب 

 الواردة يف هذا الباب.

قرار اعتماد  األمانة العامةتعلن ، الالئحة هذهمن  الثالثأحكام الباب بدون اإلخالل  (ب)

الدعوى اجلماعية يف سجل الدعاوى اجلماعية، وجيب أن يتضمن القرار األسس 

عليها قبول  بناًء دائرةالاليت قررت  النظامية والوقائع املدعى بها وموضوع الطلبات

 الدعوى كدعوى مجاعية، باإلضافة إىل ملخص الدعوى.

 لجس يفبقيدها اجلماعية فور صدور قرار اعتمادها  الدعوى إيداع العام األمني يتوىل (ج)

  من هذه الالئحة.السابعة املادة  ألحكاموفقًا  الغرض هلذا هّدِعُي خاص

جيوز تقديم طلب انضمام إىل الدعوى اجلماعية خالل املدة املشار إليها يف الفقرة )أ(  (د)

قرارًا بتمديد هذه املدة حبسب ما تراه مناسبًا وفقًا  دائرةالر صِدمل ُت ما من هذه املادة

مائة ومثانني  للمعطيات اليت تتوافر لديها، ويف مجيع األحوال جيب أن ال تتجاوز املدة

 .الدعوى اجلماعيةإيداع طلب إعالن قرار قبول تاريخ يومًا من 

طلب بعد إعالن قرار قبول  من هذه املادة )د(املدة املشار إليها يف الفقرة  يف حال مضّي (ه)

 َتُعّدالدعوى اجلماعية دون حتقق الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة، إيداع 

إجراءات الدعوى ويستكمل املدعي  ،بذلك قرارًار صِدُتو ًاالطلب مرفوض دائرةال

 بشكل فردي وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

 

 



 

٣٤ 

 اجلماعيةلدعوى إىل ايدة وانضمامها : تعليق الدعاوى القائمة واجلدواخلمسونالثامنة  املادة

بعد إعالن  - دائرةالمع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، جيب على  (أ)

ر صِدُتأن  -الدعوى اجلماعية وتقييده يف سجل الدعاوى اجلماعيةإيداع قرار قبول طلب 

مجيع الدعاوى املنظورة أمامها إذا كانت تلك ق مبوجبه تعّلمن تلقاء نفسها قرارًا 

الدعاوى تتطابق مع الدعوى اجلماعية من حيث األسس النظامية والوقائع املدعى بها 

  وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إىل الدعوى اجلماعية. ؛وموضوع الطلبات

من صدور قرار التعليق املشار إليه يف الفقرة )أ( من  ثالثني يومًاحيق للمدعي خالل  (ب)

 ، ويف حال مضّيإىل الدعوى اجلماعيةعدم ضم دعواه  دائرةالأن يطلب من  هذه املادة

بضم  قرارًا دائرةال رصِدُت ،ذلكاملدعي  يطلبأن املدة املشار إليها يف هذه الفقرة دون 

 .الفردّية دعواهإىل الدعوى اجلماعية وإلغاء قيد  دعواه

أي يف وموضوع الطلبات الوقائع املدعى بها ورأت أن اأُلسس النظامية  إن لدائرةلجيوز  (ج)

متطابقة مع اأُلسس الدعوى اجلماعية إيداع املقّيدة لديها بعد  فردّيةالوى ادعمن ال

الدعوى  تضمأن  ،لدعوى اجلماعيةيف اوموضوع الطلبات املدعى بها والوقائع النظامية 

قبل اجلماعية وذلك يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى  ،إىل الدعوى اجلماعية الفردّية

 .دائرةال صدور قرار فيها من

الذي ُضّمت دعواه الفردية إىل الدعوى اجلماعية مبوجب الفقرة )ج( من جيوز للمدعي  (د)

 إىلمن خالل إرسال إشعار كتابي  الدعوى اجلماعيةمن  االنسحابطلب هذه املادة 

مع عدم اإلخالل حبقه يف ضم دعواه يومًا من تاريخ  ثالثني خالل مدة ال تتجاوز دائرةلا

 .فردي بشكل دعواه استكمال

رأت أن اأُلسس النظامية أو الوقائع أو املصاحل املنشودة ألعضاء  إن لدائرةلجيوز  (ه)

أن تأمر بتقسيم  ،جمموعة املدعني قد ال ميكن حصرها يف دعوى مجاعية واحدة

 حبسب ما تراه مالئمًا.مجاعية الدعوى اجلماعية إىل أكثر من دعوى 



 

٣5 

األشخاص من سب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو جمموعة من حب لدائرةلجيوز  (و)

أعضاء جمموعة املدعني بسبب عدم توافق دعواهم يف اأُلسس النظامية أو الوقائع حمل 

 الدعوى اجلماعية، وذلك يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من

 .دائرةال

 : االنسحاب من الدعوى اجلماعيةالتاسعة واخلمسون املادة

الدعوى من  االنسحابوألي عضو من أعضاء جمموعة املدعني طلب  الرئيسجيوز للمدعي 

يومًا من ثالثني  خالل مدة ال تتجاوز دائرةلا إىلمن خالل إرسال إشعار كتابي  اجلماعية

 دعواه استكمالتاريخ إعالن قرار اعتماد الدعوى اجلماعية مع عدم اإلخالل حبقه يف 

 طلب املدعني جمموعة أعضاء من ضوع وألي الرئيس وال جيوز للمدعي .فردي بشكل

بعد إبداء املدعى عليه لدفوعه إال بعد قبول املدعى عليه  االنسحاب من الدعوى اجلماعية

 لذلك.

 : اعرتاض املدعى عليهالستون املادة

اعتماد ب هاعلى قرار دائرةالجيوز للمدعى عليه يف الدعوى اجلماعية االعرتاض أمام 

نهائيًا  دائرةال ، ويكون قراريومًا من تاريخ التبليغ به ثالثني خالل مدة الدعوى اجلماعية

 .يف شأن اعرتاض املدعى عليه

 : أطراف الدعوى اجلماعيةوالستوناحلادية  املادة

 يكون للدعوى اجلماعية األطراف التالية: (أ)

 .الرئيساملدعي  (1

 املدعى عليه يف الدعوى اجلماعية. (2

 أعضاء جمموعة املدعني. (3



 

٣٦ 

خالل مدة  من بينهم الرئيساملدعي باالتفاق فيما بينهم ن أعضاء جمموعة املدعني يعيِّ (ب)

مع مراعاة ما  ،يومًا من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوى اجلماعيةن وثالث ال تتجاوز

 يلي:

الختاذ إجراءات الدعوى اجلماعية مع مراعاة مصاحل  الرئيسمناسبة املدعي  (1

العلمية والعملية  الناحيتنيوذلك بأن يكون قادرًا من  ؛أعضاء جمموعة املدعني

يف مجيع مراحل  مهامهعلى محاية مصاحل أعضاء جمموعة املدعني وممارسة 

 الدعوى.

 .أعضاء جمموعة املدعنيأن يكون لديه الفهم الكايف اللتزاماته جتاه  (2

 بتفاصيل الدعوى والوقائع املتعلقة بها. عارفًاأن يكون  (3

مع عدم اإلخالل بأحكام هذا الباب، يراعى يف االتفاق املشار إليه يف الفقرة )ب(  (4

اجلوانب ذات العالقة اليت توضح التزامات املدعي  مجيعمن هذه املادة حتديد 

جتاه الدعوى وجتاه أعضاء جمموعة املدعني، ويشمل ذلك مدى صالحية  الرئيس

يف تعيني حماٍم يتوىل مباشرة الدعوى اجلماعية، باإلضافة إىل  الرئيساملدعي 

جدت(، وأي شروط أو قيود أو أو احملامي )إن ُو الرئيسحتديد تعويضات املدعي 

 التزامات أخرى يراها أعضاء جمموعة املدعني مناسبة.

 رئيس من بينهم ٍععلى تعيني مّدإىل اتفاق أعضاء جمموعة املدعني توّصل يف حال عدم  (ج)

أن تقرر إيقاف الدعوى فللدائرة خالل املدة املشار إليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة، 

من  رئيسمّدٍع  تعيني على املدعني جمموعة أعضاء حتى اتفاق ثالثني يومًاال تتجاوز مدة 

إىل  مدة إيقاف الدعوى دون توّصل أعضاء جمموعة املدعنيانقضاء ويف حال  بينهم.

ن من بني أعضاء جمموعة املدّعني أن تعيِّفللدائرة  من بينهم، رئيسعلى تعيني مّدعٍ  اتفاق

 الواردة ملعايريمع مراعاة ا ،موعةهذه اجملاحلائز على أكثر األصوات من أعضاء املّدعي 

 .املادة هذه من( ب) الفقرة يف

 بتمثيل مصاحل مجيع أعضاء جمموعة املدعني بعدالة وكفاءة. الرئيسيلتزم املدعي  (د)



 

٣7 

عن  الرئيسعلى طلب أحد أعضاء جمموعة املدعني أن تستبدل املدعي  بناًء لدائرةل (ه)

آخر وفقًا للمعايري الواردة يف الفقرة )ب( من هذه املادة، وذلك  رئيس طريق تعيني مدٍع

لإلجراءات املناسبة للدعوى اجلماعية، أو إذا ن املعيَّ الرئيسيف حال عدم اختاذ املدعي 

 لديه املقدرة على التقاضي. مل يعْد

من أعضاء جمموعة املدعني على  أكثرف (%٣٠يف حال اعرتاض ) دائرةالجيب على  (و)

آخر وفقًا  رئيس عن طريق تعيني مدٍع الرئيسأن تستبدل املدعي  ،الرئيستعيني املدعي 

 .من هذه املادة )ب(للمعايري الواردة يف الفقرة 

 : اإلعالن يف سجل الدعاوى اجلماعيةوالستونالثانية  املادة

 ما يلي يف سجل الدعاوى اجلماعية: - الرئيسبعد تعيني املدعي  - األمانة العامةُتعلن 

 .الرئيساسم املدعي  (1

 اسم املدعى عليه يف الدعوى اجلماعية. (2

 رقم الدعوى اجلماعية. (3

 ألعضاء جمموعة املدعني مواعيد اجللساتاإلعالن عن : والستونالثالثة  املادة

عن مواعيد اجللسات ألعضاء جمموعة املدعني يف سجل الدعاوى اجلماعية يتم اإلعالن 

 على أمسائهم يف التبليغات وأوامر االستدعاء اخلاصة باجللسات.لنص إىل ادون احلاجة 

 ماوغيابهأو احملامي  الرئيساملدعي  حضور: والستونالرابعة  املادة

 ذا غابإيف املوعد احملدد لنظر الدعوى، ف ن من قبلهاملعيَّ احملامي أو الرئيساملدعي حيضر 

 أخرى جلسة إىل الدعوى يف النظر تؤجل أن للدائرةف ،عن جلسة من جلسات النظر كالهما

جاز  ،دائرةال تقبله عذر دون من األخرى اجللسة عنكالهما  غاب فإذا ،عن موعدها ُيعلن

 .ة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبهاإذا كانت صاحل الدعوىهلا الفصل يف 
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 : املعلومات واملستندات املتعلقة بالدعوى والستوناخلامسة  املادة

ملعلومات إىل ا أن تطلب من أعضاء جمموعة املدعني أن يقدموا معلومات إضافًة لدائرةل

 .دائرةال املدة اليت حتددهاخالل  ذلكو، الرئيساملقدمة من املدعي 

 اإلجراءات يف: أثر االنسحاب من الدعوى اجلماعية والستونالسادسة  املادة

الوارد يف الفقرة من بينهم على النحو  بدياًل ًارئيس مدعيًان أعضاء جمموعة املدعني يعيِّ (أ)

من  الرئيسيف حال انسحاب املدعي  ه الالئحةمن هذ والستنياحلادية  ة)ب( من املاد

 الدعوى اجلماعية.

إجراءات سري  يفال يؤثر انسحاب أحد أعضاء جمموعة املدعني من الدعوى اجلماعية  (ب)

 الدعوى.

  : إدارة الدعوى اجلماعيةوالستونالسابعة  املادة

كامل الصالحيات يف إدارة الدعاوى  األوراق املالية منازعاتللجان الفصل يف يكون 

حتقيق العدالة يف هذه الدعاوى  يسهم يفاجلماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، مبا 

 وسرعة البت فيها.

 : إصدار القراروالستونالثامنة  املادة

السادسة  تنياملادقراراتها يف شأن الدعوى اجلماعية وفقًا ألحكام  دائرةالر صِدُت (أ)

 من هذه الالئحة. والثالثنيالسابعة والثالثني و

يف األحوال اليت تراها  لدائرةول ،دائرةال مجيع أطراف الدعوى اجلماعية بقرار يبلَّغ (ب)

بداًل من تبليغ أطراف يف سجل الدعاوى اجلماعية االكتفاء باإلعالن عن القرار 

تاريخ النطق الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو اإلعالن عنه خالل عشرة أيام من 

 به.



 

٣٩ 

  : مقرتح التسويةالتاسعة والستون املادة

واملدعى عليه يف الدعوى اجلماعية أن ُيربما اتفاقية تسوية عن  الرئيسجيوز للمدعي  (أ)

بهدف إنهاء الدعوى اجلماعية، أو عن  دائرةلا إىلطريق تقديم مقرتح تسوية مكتوب 

اتفاقية  ّدَعويف كل األحوال ال ُت .دائرةال م منطريق قبول مقرتح تسوية مكتوب ُمقدَّ

من هذه  السبعني عليها وفقًا ألحكام املادة دائرةال التسوية مقبولة إال بعد موافقة

 . الالئحة

فأكثر من  (%٣٠) يعلننافذًا إذا مل  دائرةالمقرتح التسوية املوافق عليه من قبل  ّدُيَع (ب)

من إمجالي حجم  %٣٠أعضاء جمموعة املدعني )ميثل حجم مطالباتهم نسبة ال تقل عن 

من هذه  والسبعنياحلادية  املطالبات( انسحابهم من مقرتح التسوية وفقًا ألحكام املادة

 .الالئحة

 أدنى ما يلي:د حبجيب أن يتضمن مقرتح التسوية أحكامًا تنظم  (ج)

 بني األطراف.االلتزامات املتفق عليها  (1

 إثبات كاٍف على كفاءة األطراف للقيام بالتزاماتهم املنصوص عليها يف التسوية. (2

 تاريخ استحقاق االلتزامات. (3

 توزيع تكلفة الدعوى اجلماعية بني األطراف. (4

 : املوافقة على التسويةالسبعون املادة

ر ، ُتصِدالالئحة من هذهالتاسعة والستني  مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )ب( من املادة

إذا رأت أن التسوية عادلة ألعضاء جمموعة املدعني،  التسويةقرارها باملوافقة على  دائرةال

مع األخذ يف االعتبار حالة النزاع يف الدعوى اجلماعية ورأي أعضاء جمموعة املدعني يف 

 شأن التسوية.

 



 

٤٠ 

 : إعالن التسوية وحق االنسحابوالسبعوناحلادية  املادة

على أن ، إشعار أعضاء جمموعة املدعني بقرار املوافقة على التسوية فور صدورهجيب  (أ)

 التسوية من االنسحاب يف حبقهم املدعني جمموعة أعضاء إحاطةيتضمن هذا اإلشعار 

 .عليها املوافق التسوية آثار إىل باإلضافة لذلك، احملددة واملدة

انسحابه من التسوية املوافق حيق لكل طرف من أعضاء جمموعة املدعني أن يعلن  (ب)

من اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة على  يومًاثالثني  عليها يف غضون

 .دائرةال م االنسحاب كتابيًا إىلأن يقّد

استكمال دعواه انسحاب أحد أعضاء جمموعة املدعني من التسوية حبقه يف  ال خيّل (ج)

 .بشكل فردي

 : اآلثار املرتتبة على التسوية يف شأن الدعوى اجلماعيةوالسبعونالثانية  املادة

ر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعالن هذا ُتصِدعلى التسوية، والدائرة تصادق  (أ)

ترتب التسوية آثارها لصاحل وضد مجيع أطراف  ،يف سجل الدعاوى اجلماعيةالقرار 

 ة.الدعوى اجلماعية الذين مل يعلنوا انسحابهم من التسوي

 يرتتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى اجلماعية. (ب)

 : االستئناف يف الدعوى اجلماعيةوالسبعونالثالثة  املادة

النهائية املنصوص عليها يف هذا الباب، حيق ألي من أطراف  دائرةالفيما عدا قرارات  (أ)

وفقًا  االستئنافأمام جلنة  دائرةالالدعوى اجلماعية استئناف القرارات الصادرة عن 

 .من هذه الالئحةالباب العاشر  ألحكام

طلب االستئناف يف سجل الدعاوى  بقبولاالستئناف  جلنةاألمانة العامة قرار علن ُت (ب)

 .باألحكام واملدد النظامية مبا ال ُيخّل االستئناف اجلماعية إذا مت تقديم



 

٤١ 

 ثالثني االستئناف خاللحيق ألي من أطراف الدعوى اجلماعية االنضمام إىل إجراءات  (ج)

 من اإلعالن املشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة عن طريق تقديم طلب مكتوب يومًا

 االستئناف. جلنة إىل

الصادر يف شأن االستئناف يف سجل الدعاوى االستئناف  جلنة األمانة العامة قرارتعلن  (د)

 اجلماعية.

 يف الدعوى اجلماعية الرئيس: املستأنف والسبعونالرابعة  املادة

فيما يتعلق  دائرةالطلب استئناف القرارات الصادرة عن  الرئيسم املدعي إذا قّد (أ)

 جلنةيستمر يف اختاذ إجراءات الدعوى اجلماعية أمام فإنه بالدعوى اجلماعية، 

 يف الدعوى اجلماعية. الرئيساالستئناف بصفته املستأنف 

طلب استئناف القرارات  - الرئيسغري املدعي  –م أحد أعضاء جمموعة املدعني إذا قّد (ب)

طلب إىل فيما يتعلق بالدعوى اجلماعية، فعلى املدعني املنضمني  دائرةالالصادرة عن 

تعيني مستأنف  ه الالئحةمن هذوالسبعني الثالثة  املادة االستئناف مبوجب الفقرة )ج( من

احلادية  الواردة يف الفقرة )ب( من املادة الرئيسمن بينهم وفقاً ملعايري تعيني املدعي  رئيس

 .الالئحة هذه منوالستني 

املتعلقة  ه الالئحةمن هذ نيوالستالسادسة وستني والاحلادية  تنياملادتسري أحكام   (ج)

 )حيثما ينطبق(.  الرئيسعلى املستأنف  الرئيسباملدعي 

املتعلقة بانسحاب أحد أعضاء  ه الالئحةمن هذ والستنيالسادسة  املادةتسري أحكام  (د)

  االستئناف.طلب إىل جمموعة املدعني على انسحاب أحد املدعني املنضمني 

 يف شأن الدعوى اجلماعية دائرةال: اآلثار املرتتبة على قرار والسبعوناخلامسة  املادة

شأن الدعوى اجلماعية آثاره لصاحل وضد مجيع أطراف الدعوى  يف دائرةال يرتب قرار

 اجلماعية. 



 

٤٢ 

 : القرار بشأن تكاليف الدعوى اجلماعيةوالسبعونالسادسة  املادة

تكاليف الدعوى اجلماعية، مبا حيقق  حتديد يف شأن التقديريةالسلطة  لدائرةل يكون

( ٤ومبا يأخذ يف االعتبار االتفاق املشار إليه يف الفقرة الفرعية ) العدالة جلميع األطراف

 .ه الالئحةمن هذ والستنياحلادية  من الفقرة )ب( من املادة

 ما مل يرد فيه نص : إجراءات الدعوى اجلماعية يفوالسبعونالسابعة  املادة

يرد فيه نص خاص ما مل  الدعوى اجلماعية أحكام هذه الالئحة يف إجراءاتق يف شأن تطبَّ

 يف هذا الباب.

  



 

٤٣ 

 الرابع عشرالباب 

 املنصة اإللكرتونية إجراءات نظر الدعوى عرب

 : إجراءات نظر الدعوى إلكرتونيًاوالسبعونالثامنة  املادة

جيوز االستفادة من وسائل التقنية احلديثة يف إمتام أي إجراء من اإلجراءات املنصوص  (أ)

املنصة  إجراءات نظر الدعوى إلكرتونيًا عربعليها يف هذه الالئحة، وتكون 

 .حبسب الضوابط اليت حتددها الّلجنةاإللكرتونية، 

 عتّد، وال ُيطرف الدعوى معتمدًا من قبلاملنصة اإللكرتونية ُيَعّد ما ُيقّدم من خالل  (ب)

أو ملا قّدمه الطرف اآلخر املنصة اإللكرتونية بإنكار طرف الدعوى ملا ُقّدم من خالل 

 كونه ُقّدم إلكرتونيًا.جملرد 

 : جلسات النظر عن ُبعدالتاسعة والسبعون ةاملاد

يقصد جبلسات النظر عن ُبعد، جلسات النظر  الباب، هذا يف الواردة لألحكام تطبيقًا (أ)

االستئناف وأطراف  جلنةأو الدائرة امُلنعقدة باستخدام وسائل التقنية احلديثة بني 

 الدعوى؛ لتحقيق احلضور.

بناًء على طلب أحد أطراف من تلقاء نفسها أو  -االستئناف  جلنةأو للدائرة جيوز  (ب)

 إجراء جلسات النظر عن ُبعد يف كافة الدعاوى اليت ختتص بنظرها. -الدعوى

 

 

 

 



 

٤٤ 

 عشراخلامس  الباب

 أحكام عامة

 االستئنافجلنة أو الدائرة  الصادرة عن القراراتب تزويد ذي املصلحة: الثمانون املادة

من مضمون  ةنسخكل ذي مصلحة ب تزويد –وفقًا لتقديرها –االستئناف  جلنةأو للدائرة 

 .بناًء على طلبه عنها الصادر القرار

 نص فيه: اإلجراءات واجبة اإلتباع يف ما مل يرد والثمانوناحلادية  املادة

د الّلجنة يف إجراءات نظر الدعوى مبا ورد يف النظام ويف هذه الالئحة وأي لوائح أو تتقّي

فللجنة االستهداء يف شأنه  ،نص يف هذه الالئحة فيهيرد  ملقواعد تصدرها اهليئة. وكل ما 

بأنظمة املرافعات واإلجراءات اجلزائية والقواعد العامة املعمول بها يف اململكة مبا يتفق 

 دعاوى املعروضة على الّلجنة.وطبيعة ال

 احتساب املواعيد: والثمانونالثانية  املادة

 رمسية، عطلة للميعاد األخري اليوم وافق إذا الالئحة هذه يف املذكورة باملواعيد يتعلق فيما

 . بعدها عمل يوم أول إىل ميتد امليعاد فإّن

 : اللغة املعتمدةوالثمانونالثالثة  املادة

ت أي أقوال أمام ثَباللغة الرمسية املعتمدة يف إجراءات نظر الدعاوى، فال ُت اللغة العربية هي

بلغة غري العربية، وعلى من ال يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مرتجم يوّقع  دائرةال

معه يف حمضر اجللسة، وعلى أي طرف يرغب يف تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة 

 مجة معتمدة هلا باللغة العربية.م معها ترأجنبية أن يقّد

 



 

٤5 

 لنشر والنفاذا :والثمانونالرابعة  املادة

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٦ 

 (1امللحق )

 صحيفة الدعوىالواجب توافرها يف تطلبات امل

تشتمل جيب أن و ،املنصة اإللكرتونيةبواسطة أو  ورقيًا الدعوىصحيفة  املدعي يقدم

 صحيفة الدعوى على البيانات اآلتية:

 ما يقوم مقامه بالنسبة إىل األشخاص)أو  ورقم هويتهاالسم الكامل للمدعي،  (1

، ووسيلة االتصال به، واالسم الكامل ملن ميثله الوطين وعنوانه، (االعتبارية

، واملستند ووسيلة االتصال به، الوطين وعنوانهورقم هويته، ، (حيثما ينطبق)

 .)حيثما ينطبق( تمثيلللالنظامي 

أو ما يقوم مقامه بالنسبة إىل ورقم هويته ) عليه، للمدعى الكامل االسم (2

كانت الدعوى دعوى  وإذا. ، ووسيلة االتصال بهوعنوانه(، األشخاص االعتبارية

ومل تتوافر لدى املدعي بيانات املدعى عليه،  حق خاص ترتبط بدعوى جزائية

 .العالقة باملدعى عليه يالقرار اجلزائي ذفيكتفى بتقديم املدعي لرقم 

، موضوع الدعوى، وما يطلبه املدعي، وأسانيدهوالدعوى، تاريخ تقديم صحيفة  (3

 .كافة املستندات املؤيدة لدعواهو

 لدى اهليئة الشكوى ت إيداعما ُيثِبجيب إرفاق ، دعاوى احلق اخلاصبالنسبة إىل  (4

 اإليداع جبواز اهليئة من إخطارإرفاق  أو ،هاإيداع تاريخ من يومًا تسعني مدة مضيو

 ة.املد هذه انقضاء قبل الّلجنة لدى

من القرار أو اإلجراء  جيب إرفاق ما ُيثبت التظلم، التظلم بالنسبة إىل دعاوى (5

تاريخ  :يضاف إىل البيانات الواجب توافرها يف صحيفة الدعوىو .موضوع الدعوى

حسبما )اإلعالن عنه تاريخ ، أو موضوع الدعوىاإلبالغ بالقرار أو اإلجراء 

 وتاريخ التظلم ونتيجته.(، ينطبق



 

٤7 

صحيفة الدعوى مستوفية ملتطلباتها الواردة  ُتقّدمبالنسبة إىل الدعاوى اجلزائية،  (6

 يف نظام اإلجراءات اجلزائية. 


