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رؤيتنا

رسالتنا

األهداف االستراتيجية

ــة  ــدى اللجــان بمــا يضمــن تحقيــق العدال ــراءات التقاضــي ل ــى درجــة مــن الكفــاءة فــي إج ــى أعل الوصــول إل

ــة. ــق االســتقرار فــي الســوق المالي ــن وتحقي ــة المتعاملي ــع ثق ــزة لرف الناج

ــبية  ــة والمحاس ــارات القانوني ــم االستش ــاز، وتقدي ــي االنج ــرعة ف ــان وس ــة وإتق ــكل دق ــاوى ب ــة الدع دراس

ــة. ــواق المالي ــي األس ــة ف ــة والمهني ــدالت االحترافي ــى مع ــق أعل ــة وف المتخصص

تأسيس وتوثيق المعايير المحاسبية والمالية والمبادئ القانونية في احتساب المكاسب غير  •

المشروعة والتعويضات بناًء على أفضل المعايير العالمية.

مساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وصوالً إلى متوسط فترة زمنية إلجراءات  •

 عام 2020م.
ً
التقاضي في منازعات األوراق المالية إلى 18 شهرا

تحقيق جودة عالية في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية من خالل اعداد أفضل الدراسات  •

القانونية والتحليالت المالية.

رفع كفاءة وفعالية أداء الموظفين للمهام واألعمال واالجراءات الداخلية بما يحقق أعلى مستويات  •

الدقة والمهنية في انجاز أعمال األمانة العامة.

السعي للتحول االلكتروني لجميع أعمال األمانة العامة وخدماتها. •
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الملخص التنفيذي

ــة العامــة للجــان الفصــل فــي منازعــات  تســعد األمان

الــذي  الســنوي  تقريرهــا  بتقديــم  الماليــة  األوراق 

يعكــس أهــم البيانــات واألعمــال واالنجــازات التــي 

تحققــت خــالل العــام 2017م عبــر قيامهــا بدورهــا 

ــن  االســتراتيجي حســب المهــام المنوطــة بهــا ضم

اســتراتيجيات هيئــة الســوق الماليــة مــن خــالل دعــم 

ومســاندة لجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة 

لألشــخاص  وفاعليــة  بمهنيــة  خدماتهــا  وتقديــم 

والكيانــات فــي الســوق الماليــة الســعودية بهــدف 

تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المرســومة.

العامــة  لألمانــة  الســنوي  التقريــر  هــذا  يعكــس 

ــذي تشــهده كافــة  للجــان الفصــل مــدى التطــور ال

لجــان  فــي  واإلداريــة  والماليــة  القانونيــة  الجوانــب 

الفصــل واألمانــة العامــة. فقــد ورد للجنــة الفصــل فــي 

ــة )289( دعــوى خــالل العــام  ــات األوراق المالي منازع

2016م.  العــام  عــن   42% نســبتها  بزيــادة  2017م 

 بزيــادة نســبتها 
ً
وأصــدرت لجنــة الفصــل )245( قــرارا

دعــوى  فــي   
ً
صــادرا  

ً
قــرارا  )180( منهــا  كان   ،20%

 
ً
ــرارا ــة، و)36( ق  فــي دعــوى إداري

ً
ــرارا ــة، و)24( ق مدني

ــة.  ــة، ومنهــا كان )5( قــرارات وقتي فــي دعــوى جزائي

ومــن بيــن القــرارات الجزائيــة الصــادرة، كان منهــا )21( 

 يتعلــق بمخالفــة المــادة )49( بزيــادة نســبتها 
ً
قــرارا

%23، و)6( قــرارات بشــأن مخالفــة المــادة )31( بزيــادة 

ــى أن المتوســط  نســبتها %100. وتجــدر اإلشــارة إل

العــام للفتــرة الزمنيــة لصــدور القــرار في لجنــة الفصل 

كان )10.7( أشــهر خــالل العــام 2017م.

كمــا شــهدت أعمــال لجنــة االســتئناف زيــادة تتمثــل 

فــي ورود )191( دعــوى خــالل العــام 2017م بزيــادة 

لجنــة  وأصــدرت  2016م.  العــام  عــن   12% نســبتها 

ــبتها %14، كان  ــادة نس ــرارات بزي ــتئناف )208( ق االس

 فــي دعــوى مدنيــة، و)12( 
ً
 صــادرا

ً
منهــا )143( قــرارا

 فــي دعــوى 
ً
 فــي دعــوى إداريــة، و)30( قــرارا

ً
قــرارا

جزائيــة، ومنهــا كان )23( قــرار التمــاس. ومــن بيــن 

منهــا   
ً
قــرارا  )26( كان  الصــادرة،  الجزائيــة  القــرارات 

يتعلــق بمخالفــة المــادة )49( بانخفــاض نســبته 13%، 

و)6( قــرارات بشــأن مخالفــة المادة )31( بزيادة نســبتها 

%100. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المتوســط العــام 

ــة االســتئناف  للفتــرة الزمنيــة لصــدور القــرار فــي لجن

كان )6.9( أشــهر خــالل العــام 2017م.

ــة  ــغ المحكــوم بهــا أمــام لجن ــق بالمبال وفيمــا يتعل

 
ً
الفصــل، فقــد شــهدت الدعــاوى المدنيــة ارتفاعــا
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فــي قيمــة التعويضــات وأتعــاب المحامــاة بنســبة 

%51 بمبلــغ اجمالــي )116,336,276( . مــن ناحيــة أخــرى، 

 فــي 
ً
فقــد كان هنــاك فــي الدعــاوى الجزائيــة انخفاضــا

قيمــة المبالــغ المحكــوم بهــا أمــام لجنــة الفصــل 

بنســبة %63- بمبلــغ اجمالــي )632,735,944(. 

ــة االســتئناف  ــغ المحكــوم بهــا أمــام لجن أمــا المبال

 فــي قيمــة 
ً
فقــد شــهدت الدعــاوى المدنيــة ارتفاعــا

ــغ  التعويضــات وأتعــاب المحامــاة بنســبة %524 بمبل

الدعــاوى  فــي  هنــاك  وكان   .)10,410,713( اجمالــي 

 فــي قيمــة المبالــغ المحكــوم 
ً
 ارتفاعــا

ً
الجزائيــة أيضــا

بمبلــغ   725% بنســبة  لجنــة االســتئناف  أمــام  بهــا 

 .)1,908,441,802( اجمالــي 

فــي  الفصــل  للجــان  اإللكترونــي  الموقــع  وشــهد 

 فــي نشــر القــرارات 
ً
منازعــات األوراق الماليــة نشــاطا

الصــادرة عــن لجــان الفصــل. فقــد تــم خــالل العــام 

 عــن لجنــة 
ً
 مختــزالً صــادرا

ً
2017م نشــر )289( قــرارا

الفصــل واالســتئناف بزيــادة نســبتها %11 عــن العــام 

 عــن 
ً
 مختــزالً صــادرا

ً
2016م. كمــا تــم نشــر )671( قــرارا

 لإلنجليزيــة بزيــادة 
ً
لجنــة الفصــل واالســتئناف مترجمــا

 .645% نســبتها 

وتســتمر األمانــة العامــة للجــان الفصــل فــي منازعــات 

لتطويــر  الحثيــث  ســعيها  فــي  الماليــة  األوراق 

أعمالهــا القانونيــة والماليــة واإلداريــة بدعم متواصل 

مــن هيئــة الســوق الماليــة علــى مختلــف األصعــدة، 

واإلداريــة.  والفنيــة  التقنيــة  الناحيــة  مــن  ســواء 

وتهــدف هــذه الجهــود إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات 

األوراق  منازعــات  فــي  الفصــل  للجــان  والمســاندة 

الماليــة، ورفــع كفــاءة ومهنيــة منســوبيها إضافــة 

ــال.  ــودة األعم ــز ج ــى تعزي إل

ومــع قــرب تفعيــل النظــام اآللــي الحديــث الخــاص 

ــة العامــة، ســتكون هــذه قفــزة نوعيــة فــي  باألمان

مجــال أتمتــت أعمــال األمانــة العامــة ممــا ســيزيد 

مــن كفــاءة األعمــال ويرفــع مــن مســتوى الجــودة 

النوعيــة وتســريع اإلجــراءات المتبعــة. وستســاعد 

هــذه الخطــوات الحثيثــة إلــى تحســين أعمــال لجــان 

الموثقــة،  القانونيــة  المبــادئ  وترســيخ  الفصــل 

التقاضــي  فتــرة  فــي  تقليــص  عنــه  ســينتج  ممــا 

أمــام لجنتــي الفصــل واالســتئناف، وصــوالً لتحقيــق 

ــج  ــة لبرنام ــع المواكب ــتراتيجية األوس ــداف االس األه

الريــادة الماليــة 2020. 
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الباب األول
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية



أوالً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

1- القرارات الصادرة

القرارات الصادرة للعام 2017م مقارنة بالعام 2016م

نسبة التغير
العدد

نوع الدعوى
عام 2016م عام 2017م

26% 143 180 دعوى مدنية

60% 15 24 دعوى إدارية

56% 23 36 دعوى جزائية

-78% 23 5
دعوى جزائية/
مدنية )وقتي(

20% 204 245 اإلجمالي

الباب األول
لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية
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2- القرارات المدنية واإلدارية الصادرة عن اللجنة )مصنفة حسب منطوق القرار(

تفصيل للقرارات المدنية واإلدارية

2016 2017 منطوق القرار

21 46 التعويضات

58 65 رفض طلبات

3 2 رد الدعوى النعدام الصفة

5 0 عدم جواز نظر الدعوى

5 12 عدم اختصاص

14 13 صرف النظر عن الدعوى

13 0 رد الدعوى لسبق الفصل فيها

36 46 التمسك بقرار سابق

0 1 صلح

0 6 تأييد قرار مجلس الهيئة

0 9 إلغاء قرار مجلس الهيئة

0 2 عدم سماع الدعوى

0 1 قبول التظلم

0 1 ايقاف تنفيذ

155 204 اإلجمالي

فــي  الصــادرة  القــرارات  تفاصيــل  الجــدول  يوضــح 

2017م  العــام  خــالل  واإلداريــة  المدنيــة  الدعــاوى 

 فــي عــدد القــرارات 
ً
 كبيــرا

ً
والتــي أظهــرت ارتفاعــا

مــن  قــرار   32% بنســبة  الطلبــات  برفــض  الصــادرة 

مجمــوع القــرارات ويرجــع ذلــك إلــى عــدم إثبــات عناصــر 

المدعــى  مواجهــة  فــي  التقصيريــة  المســؤولية 

مــن  المقدمــة  المســتندات  ضــوء  فــي  عليهــم 

المدعيــن. 
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3- القرارات الجزائية للعام 2017م )مصنفة حسب نوع المخالفة( مقارنة بالعام 2016م

يوضــح الجــدول إجمالــي عــدد القــرارات الصــادرة فــي 

مقارنــة  2017م  العــام  خــالل  الجزائيــة  الدعــاوى 

بالعــام 2016م مصنفــة حســب نــوع المخالفــة، حيــث 

 فــي عــدد القــرارات الصــادرة للعــام 
ً
يظهــر ارتفاعــا

2017 بنســبة %56 عــن العــام 2016م ويرجــع ســبب 

ــل  ــة تمث ــى وجــود عــدد )9( دعــاوى جزائي االرتفــاع إل

%25 مــن إجمالــي القــرارات الصادرة فــي عام 2017م، 

والتــي تــم قيدهــا وصــدر بهــا قــرار فــي نفــس العــام.

القرارات الصادرة للعام 2017م مقارنة بالعام 2016م

نسبة التغير
العدد

 نوع
المخالفة

عام 2016م عام 2017م

23% 17 21 مخالفة للمادة )49(

100% 3 6 مخالفة للمادة )31(

- 0 7 مخالفة للمادة )50(

-33% 3 2 مخالفات اخرى

56% 23 36 اإلجمالي
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: اجتماعات وجلسات أعضاء لجنة الفصل
ً
 ثانيا

نسبة التغير عام 2016م عام 2017م الوصف

-14% 259 223 االجتماعات

23% 257 316 الجلسات

4.4% 516 539 اإلجمالي
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نسبة التغير عام 2016م عام 2017م نوع الدعوى

54% 167 257 مدني

-18% 11 9 إداري

-8% 25 23 جزائي

42% 203 289 المجموع

ــواردة  ــاوى ال ــدد الدع ــي ع ــاع ف ــدول ارتف يوضــح الج

للجنــة الفصــل خــالل العــام 2017م مقارنــة بالعــام 

2016م بمــا نســبته %42، ويرجــع الســبب الرئيســي 

ــواردة  ــة ال ــاوى المدني ــدد الدع ــي ع ــاع ف ــى االرتف إل

للجنــة الفصــل والمقيــدة ضــد شــركة اتحــاد اتصــاالت 

)موبايلــي( والمعــادة إليهــا لدراســتها بقــرار مــن لجنــة 

االســتئناف .

20162017
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: الدعاوى الواردة إلى لجنة الفصل في عام 2017م مقارنة بالعام 2016م
ً
ثالثا
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يوضــح الجــدول عــدد الدعــاوى القائمــة لــدى لجنــة 

ــة العــام 2017م مصنفــة حســب ســنة  الفصــل بنهاي

القيــد، كمــا يوضــح الرســم البيانــي أن مــا نســبته 

%66 مــن إجمالــي الدعــاوى القائمــة تــم قيدهــا 

خــالل العــام 2017م، ومــا نســبته %21 مــن الدعــاوى 

2016م، ليصــل  العــام  تــم قيدهــا خــالل  القائمــة 

إجمالــي نســبة الدعــاوى القائمــة والمقيــدة خــالل 

مــن   87% نســبته  مــا  2016م  و  2017م  العاميــن 

ــاوى  ــا يخــص الدع ــاوى القائمــة، وفيم ــي الدع إجمال

ــبة  ــل نس ــي تمث ــام 2015م والت ــالل الع ــدة خ المقي

%13 فتشــكل الدعــاوى الموقوفــة المبينــة بالجــدول 

الــوارد بالبنــد أوالً الفقــرة )3(.

: الدعاوى القائمة لدى لجنة الفصل حتى نهاية عام 2017م
ً
رابعا

المجموع جزائي إداري مدني سنة القيد

35 0 0 35 2015

55 10 0 45 2016

171 13 2 156 2017

261 23 2 236 المجموع

13%

21%

66%

2017
2016
2015
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: القــرارات الصــادرة عــن لجنــة الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة 
ً
خامســا

حتــى نهايــة عــام 2017م

تفصيل القرارات الصادرة للعام 2017م حسب تاريخ قيدها

النسبة المجموع جزائي إداري مدني  تاريخ قيد
الدعوى

1% 1 0 0 1 2012

1% 3 0 1 2 2013

4% 10 4 0 6 2014

21% 51 12 5 34 2015

32% 76 11 11 54 2016

41% 99 9 7 83 2017

100% 240 36 24 180 المجموع

المتوسط العام للفترة الزمنية لصدور القرارات 
10.6 شهر

بنهايــة  • القــرارات الصــادرة  الجــدول عــدد  يوضــح 

القيــد،  ســنة  حســب  مصنفــة  2017م  العــام 

مــن   41% نســبته  مــا  أن  منــه  يتبيــن  والــذى 

إجمالــي القــرارات تــم قيدهــا خــالل العــام 2017م 

ومــا نســبته %32 مــن القــرارات تــم قيدهــا خــالل 

العــام 2016م، ليصــل إجمالــي نســبة القــرارات 

فــي الدعــاوى المقيــدة خــالل العاميــن 2017م و 

2016م مــا نســبته %73 مــن إجمالــي القــرارات.

بلــغ المتوســط العــام للفتــرة الزمنيــة لصــدور  •

انخفــاض  ســبب  ويرجــع  شــهر   10.6 القــرارات 

 16.7 والبالــغ  2016م،  العــام  عــن  المتوســط 

ــم  ــرار فــي دعــاوى ت شــهر، لوجــود عــدد )99( ق

2017م. عــام  فــي  قيدهــا 
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: إجمالي المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المقيدة لدى لجنة الفصل
ً
سادسا

المجموع  أتعاب متابعة
الدعوى

 قيمة
التعويضات السنة

13,744,131.71 88,600.00 13,655,531.71 2016م

116,336,276.79 2,122,125.16 114,214,151.63 2017م

المجموع  قيمة
الغرامات

 قيمة
 المكاسب غير

المشروعة
السنة

1,792,447,416.95 12,381.000.00 1,780,066,416.95 2016م

632,735,944.63 34,620,000.00 598,115,944.63 2017م

1- المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المدنية واإلدارية

2- المبالغ المحكوم بها في الدعاوى الجزائية
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الباب الثاني
لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية



ــة االســتئناف  أوالً: القــرارات الصــادرة ومشــاريع القــرارات المقدمــة إلــى لجن

فــي منازعــات األوراق الماليــة

الباب الثاني
لجنة االستئناف في منازعات األوراق المالية

نسبة التغير 2016 2017 نوع الدعوى

40.20% 102 143 دعوى مدنية

71.43% 7 12 دعوى إدارية

-14.29% 35 30 دعوى جزائية

-39.47% 38 23 التماس

14.29% 182 208 اإلجمالي

1- القرارات الصادرة
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نسبة التغير 2016 2017 نوع المخالفة

-13% 30 26 مخالفة للمادة 49

- 0 1 مخالفة للمادة 50

100% 3 6 مخالفة للمادة 31

-100% 1 0 مخالفة للمادة 24

400% 1 5 اخرى

8% 35 38* اإلجمالي

يوضــح الجــدول تفاصيــل القــرارات الصــادرة فــي  •

الدعــاوى الجزائيــة خــالل العــام 2017م مقارنــة 

بالعــام 2016م مصنفــة حســب نــوع المخالفــة، 

ــرارات  ــدد الق  فــي ع
ً
ــه انخفاضــا ــذى يتضــح من وال

الجزائيــة الصــادرة لمخالفــة المــادة 49 بمــا نســبته 

%13 مقارنــة بالعــام 2016م.

* من ضمنها ثمان دعاوى إلتماس جزائية.

2- تفاصيل القرارات الجزائية
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2016 2017
الوصف

جزائي إداري مدني جزائي إداري مدني

20 5 41 10 4 53 تأييد

7 0 3 15 0 1 تعديل

6 2 8 1 4 45* إلغاء

13 1 28 11 2 17
رفض االستئناف/

التماس

2 0 46 1 4 40*
إعادة إلى لجنة 

الفصل

48 8 126 38 14 156 اإلجمالي

2016 2017
الوصف

جزائي إداري مدني جزائي إداري مدني

42% 63% 33% 26% 29% 34% تأييد

15% 0% 2% 39% - - تعديل

12% 25% 6% 3% 29% 29% إلغاء

27% 12% 22% 29% 14% 11%
رفض االستئناف/

التماس

4% 0% 37% 3% 29% 26%
إعادة إلى لجنة 

الفصل

100% 100% 100% 100% 100% 100% اإلجمالي

3- قــرارات لجنــة االســتئناف )مصنفــة حســب : تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعــادة( للقــرارات الصــادرة 

عــن لجنــة الفصــل للعــام 2017م بالمقارنــة بالعــام 2016م

ــرارات  ــادة( للق ــة حســب : تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إع ــة االســتئناف )مصنف ــرارات لجن 4- نســبة ق

ــة بالعــام 2016م. ــة الفصــل للعــام 2017م بالمقارن الصــادرة عــن لجن
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: اجتماعات أعضاء لجنة االستئناف
ً
ثانيا

نسبة التغير 2016 2017 الوصف

-11% 306 272 االجتماعات

: الدعاوى الواردة إلى لجنة االستئناف
ً
ثالثا

نسبة التغير 2016 2017 نوع الدعوى

-23% 99 76 مدني

183% 6 17 إداري

59% 22 35 جزائي

-43% 41 23 التماس

1900% 2 40
معادة من لجنة 

الفصل

12% 170 191 المجموع
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يوضــح الجــدول عــدد الدعــاوى القائمــة لــدى لجنــة  •

االســتئناف والبالــغ عددهــا 61 دعــوى مصنفــة 

نســبة  بلغــت  حيــث  االســتئناف،  تاريــخ  حســب 

الدعــاوى المقيــدة فــي العــام 2017م %98 مــن 

إجمالــي الدعــاوى القائمــة، وأكثــر مــن %90 مــن 

هــذه الدعــاوى مقيــدة فــي النصــف الثانــي مــن 

عــام 2017م.

المدنيــة  • الدعــاوى  أن  البيانــي  الرســم  يوضــح 

ــدى  ــاوى القائمــة ل ــل نســبة %54 مــن الدع تمث

االســتئناف لجنــة 

: الدعاوى القائمة لدى لجنة االستئناف حتى نهاية عام 2017م
ً
رابعا

المجموع جزائي إداري مدني  سنة
االستئناف

1 1 0 0 2016

58 20 6 32 2017

1 0 0 1 التماس

1 0 1 0
الدعاوى 
المعادة

61 21 7 33 المجموع

الدعاوى المدنية
الدعاوى الجزائية
الدعاوى االدارية

2017
2016

2%

34% 54%

11%

98%
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بنهايــة  • القــرارات الصــادرة  الجــدول عــدد  يوضــح 

العــام 2017م مصنفــة حســب ســنة االســتئناف، 

ويتضــح منــه أن مــا نســبته %63 مــن إجمالــي 

القــرارات تــم قيدهــا لــدى لجنــة االســتئناف خــالل 

العــام 2017م و مــا نســبته %35 مــن القــرارات 

تــم قيدهــا خــالل العــام 2016م، ليصــل إجمالــي 

ــن 2017م  ــدة خــالل العامي ــرارات المقي نســبة الق

و 2016م مــا نســبته %98 مــن إجمالــي القــرارات. 

بلــغ المتوســط العــام للفتــرة الزمنيــة لصــدور  •

انخفــاض  ســبب  ويرجــع  شــهر   6.9 القــرارات 

 10.8 والبالــغ  2016م،  العــام  عــن  المتوســط 

دعــاوى  فــي  قــرار   )131( عــدد  لوجــود  شــهر، 

2017م. عــام  مســتأنفة 

: القرارات الصادرة عن لجنة االستئناف حسب تاريخ االستئناف حتى نهاية عام 2017م
ً
خامسا

تفصيل القرارات الصادرة في عام 2017م حسب تاريخ االستئناف

النسبة المجموع جزائي إداري مدني  تاريخ
االستئناف

0.4% 1 0 0 1 2013

- 0 0 0 0 2014

0.9% 2 1 0 1 2015

35% 74 13 1 60 2016

63% 131 24 13 94 2017

100% 208 38 14 156 المجموع

مدني
إداري
جزائي

المتوسط العام للفترة الزمنية لصدور القرارات
6.9 شهر
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: إجمالي المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المقيدة لدى لجنة االستئناف
ً
سادسا

المجموع
 أتعاب متابعة

الدعوى
قيمة التعويضات السنة

1,667,541.60 16,980.00 1,650,561.60 2016م

10,410,713.26 1,138,727.84 9,271,985.42 2017م

المجموع قيمة الغرامات
 قيمة المكاسب
غير المشروعة

السنة

231,180,447.85 14,790,000.00 216,496,447.85 2016م

1,908,441,802.45 24,945,000 1,883,496,802.45 2017م

1- المبالغ المحكوم بها في الدعاوى المدنية واإلدارية

2- المبالغ المحكوم بها في الدعاوى الجزائية
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الباب الثالث
األعمال اإلدارية



اوالً: االتصاالت اإلدارية

الباب الثالث
األعمال اإلدارية

نسبة التغير عام 2016م عام 2017م الوارد

42% 203 289 وارد الدعاوى الجديدة

-15% 1669 1416 وارد مذكرات األطراف

27% 238 303 وارد مذكرات وخطابات االستئناف

-10% 30 27 وارد عام

-4.9% 2,140 2,035 اإلجمالي

1- معامالت الوارد 

0

500

1000

1500

2000

289
203

1416

1669

303
238

27 30

2017
2016

 وارد الدعاوى
الجديدة

 وارد مذكرات
األطراف

 وارد مذكرات
 وخطابات

االستئناف

وارد عام

23
التقرير السنوي 2017تقرير أعمال األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق المالية



نسبة التغير عام 2016م عام 2017م الصادر

-6.2% 319 299 تبليغات بالئحة الدعوى 

-5.7% 936 882
تبليغات بالردود وخطابات تتعلق 

بالدعاوى

-11.5% 764 676
تبليغات بقرارات لجنة الفصل أو 

محضر قضائي

2.7% 725 745 تبليغات بالجلسات

-2.6% 612 596 تبليغات بقرارات لجنة االستئناف

6.5% 61 65 خطابات إدارية

-4.5% 3,417 3,263 اإلجمالي

2- معامالت الصادر

تبليغات بالئحة الدعوى
خطابات إدارية

تبليغات بقرارات لجنة الفصل أو محضر قضائي
تبليغات بقرارات لجنة االستئناف

تبليغات بالردود وخطابات تتعلق بالدعاوى
تبليغات بالجلسات

18% 9%

27%

21%

23%

2%
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: التبليغات
ً
ثانيا

عام 2016م عام 2017م وسائل التبليغ

1,691 691 مناولة بمقر األمانة العامة

2 0 الفاكس

12 4 البريد المسجل

52 63 البريد السريع 

1,392 1,890 البريد اإللكتروني

109 35 الهاتف المسجل

151 471 مناولة عن طريق المراسلين

3,409 3,154 اإلجمالي

يوضــح الجــدول زيــادة فــي عــدد التبليغــات بالبريــد   •

مــا  تمثــل  والتــي  2017م،  للعــام  االلكترونــي 

نســبته %60 مقارنــة بوســائل التبليــغ األخــرى. 

ويرجــع الســبب الرئيســي فــي زيــادة التبليغات عن 

ــن  ــث المتقاضي ــى ح ــي إل ــد االلكترون ــق البري طري

بتدويــن بريدهــم االلكترونــي فــي نمــوذج العنــوان 

ــار. المخت

الهاتف المسجل

الفاكس

البريد المسجل  مناولة عن طريق
المراسلين

البريد السريع 

البريد اإللكتروني

 مناولة بمقر األمانة
العامة

60%

22%

15%

1%

2%
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: االختزال والترجمة والنشر
ً
ثالثا

بلــغ عــدد القــرارات النهائيــة المختزلــة باللغــة العربيــة والمنشــورة بالموقــع اإللكترونــي عــن لجنــة الفصــل  •

 مختــزالً بزيادة نســبتها %29 عن القرارات المنشــورة 
ً
فــي منازعــات األوراق الماليــة للعــام 2017م )121( قــرارا

 .
ً
فــي العــام 2016م والبالغــة )94( قــرارا

بلــغ عــدد القــرارات النهائيــة المختزلــة باللغــة العربيــة والمنشــورة بالموقــع اإللكتروني عن لجنة االســتئناف  •

 بزيــادة نســبتها %0.6 عــن القــرارات المختزلــة فــي 
ً
فــي منازعــات األوراق الماليــة للعــام 2017م )168( قــرارا

.
ً
العــام 2016م والبالغــة )167( قــرارا

بلــغ عــدد القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن لجنــة الفصــل ولجنــة االســتئناف المختزلــة باللغــة اإلنجليزيــة  •

 بزيــادة نســبتها %645 عــن القرارات 
ً
والمنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي خــالل العــام 2017م )671( قــرارا

المختزلــة والمنشــورة خــالل العــام 2016م والبالغــة )90( قــرار. ويرجــع الســبب إلــى تعاقــد األمانــة العامــة 

مــع مكتــب ترجمــة معتمــد مــن أجــل تســريع عمليــة ترجمــة قــرارات لجــان الفصــل وتقليــص الفــارق بيــن 

القــرارات العربيــة والقــرارات االنجليزيــة.

بلــغ عــدد صفحــات القــرارات المترجمــة الصــادرة عــن لجنــة الفصــل ولجنــة االســتئناف )3,954( صفحــة خــالل  •

ــة،  ــة )289( صفح ــام 2016م والبالغ ــالل الع ــه خ ــم ترجمت ــا ت ــادة نســبتها %1,268 عم ــام 2017م بزي الع

وســبب هــذه القفــزة الكبيــرة هــو نفســه المذكــور فــي الفقــرة الســابقة. 
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