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 موضوع الدعوى

 

 

 

 شــركة وموعة حممد املعجل ســهم على املرتكبة املخالفاتبشــ ن 

ــهم يف االكتتاب مرحلة أثناء) ــركة أسـ ــادر ،(الشـ حبق املدعى  والصـ

 املالية األوراق منازعات يف االســـــــــــــــت نا  جلنة من نهائي قرار عليهم

ــ11/5/1438 بتاريخ  إدانة املتضمن م08/02/2017 املوافق هـــــــــــــــ

 نظام من واألربعني التاسعة  املادة من( أ) الفقرة املدعى عليهم مبخالفة

ــوق ــابعة واملادة املالية، الســـــ ــلوكيات الئحة من الســـــ ــوق، ســـــ  الســـــ

 قيمة بش ن  ومضلل  صحيح  غري انطباعًا أوجدت تصرفات  الرتكابهم

. ألسهمها  العام االكتتاب مرحلة أثناء للشركة،  العائدة املالية الورقة

 املخالفات نتيجة األضـــــــــــــــــــــــــرار عن بالتعويض عليهم املدعى وإلزام

 .املذكورة

 

الدعوى  طلب تقييد قرار قبول

 اجلماعية

صدر من جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية قرار رقم 

هـ املوافق 29/05/1440هـ( وتاريخ 1440م لعام 2019ج//1ل/د/1)

اجلماعية املقدم بقبول طلب تقييد الدعوى القاضي م 04/02/2019

 من املدعي/ فالح بن نايف بن فاحل العتييب.



 

طلبات االنضمام للدعوى 

 اجلماعية

  (17للجان الفصل طلب انضمام عدد )ورد إىل األمانة العامة 

 م.04/03/2019هـ املوافق 27/06/1440مدعي بتاريخ 

 ( 54ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.10/03/2019هـ املوافق 03/07/1440 مدعي بتاريخ

 ( 40ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.12/03/2019هـ املوافق 05/07/1440مدعي بتاريخ 

 ( 31ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.18/03/2019هـ املوافق 11/07/1440مدعي بتاريخ 

 ( 46امة للجان الفصل طلب انضمام عدد )ورد إىل األمانة الع

 م.21/03/2019هـ املوافق 14/07/1440مدعي بتاريخ 

 ( 57ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.27/03/2019هـ املوافق 20/07/1440مدعي بتاريخ 

 ( 7ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.07/04/2019هـ املوافق 02/08/1440مدعي بتاريخ 

 ( 9ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.14/04/2019هـ املوافق 09/08/1440مدعي بتاريخ 

 ( 35ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.22/04/2019هـ املوافق 17/08/1440مدعي بتاريخ 

 ( 4الفصل طلب انضمام عدد ) ورد إىل األمانة العامة للجان

 م.12/05/2019هـ املوافق 07/09/1440مدعي بتاريخ 

 ( 23ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.16/05/2019هـ املوافق 11/09/1440مدعي بتاريخ 

 ( 5ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 م.20/05/2019هـ املوافق 15/09/1440مدعي بتاريخ 

 

 اجلماعية الدعوى اعتماد قرار

 رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصل جلنة من صدر

 املوافق هـ24/07/1440 وتاريخ( هـ1440 لعام م2019/ج/1د/ل/2)

 املدعي من املقامة اجلماعية الدعوى باعتماد القاضي م31/03/2019

 .العتييب فاحل بن نايف بن فالح /الرئيس
 

 

 جلسات النظر

 اجللسة األوىل
م يف متام 22/07/2019هـ املوافق 19/11/1440يوم األثنني بتاريخ: 

 ( الواحدة مساًء يف مقر اللجنة.01:00الساعة )

 الثانيةاجللسة 
م يف متام 11/11/2019هـ املوافق 14/03/1441يوم األثنني بتاريخ: 

 يف مقر اللجنة.( الواحدة مساًء 01:00الساعة )

 



 

 

 قرار جلنة الفصل

 قرار جلنة الفصل

 رقم املالية األوراق منازعات يف الفصل جلنة يف الدعوى قرار من صدر

 هـ06/04/1441 وتاريخ( هـ1441 لعام م2019/ج/1د/ل/2655)

 .م03/12/2019 املوافق

 

 اعالن قرار جلنة االست نا 

عن جلنة االســت نا  عالن من إ

النهائي يف  هاصــــــــــــــدور قرار

ل  مة من    املماعية    اجلدعوى ا قا

أحد املســـــــــــــتثمرين ضـــــــــــــد 

األشــــــــخاني املســــــــ ولني عن 

املخـــــالفـــــات املرتكبـــــة على 

شركة وموعة حممد املعجل  

ــاب يف   ــة االكتتـ ــاء مرحلـ )أثنـ

  أسهم الشركة(

 

رقم تعلن جلنة االســـت نا  يف منازعات األوراق املالية عن صـــدور قرارها 

املوافق  هــــ 07/07/1441 بتاريخ هــــ1441م لعام 2020/سل//1888

ــتثمرين   بعضمن  ةمااملق الدعوى اجلماعيةم، يف 02/03/2020 املســـــــ

ضــــد أعضــــاء ولس إدارة شــــركة وموعة حممد املعجل  الشــــركة  

أثناء االكتتاب يف أســــــــــــــــــــــهمها، وبعض كبارها التنفيذيني ومراج  

ــاباتها، وهم/ حممد بن محد بن عبدالكريم املعجل، وعادل بن  حســـــــــ

د بن محد املعجل، وفهد بن علي بن ســــــعد الرقطان، وجاســــــم بن حمم

ــعد احلريقي،    ــاري، وعبداهلل بن حممد بن ســـــــ حممد بن علي األنصـــــــ

وزكي بن منصــــور بن أمحد أبو الســــعود، وأمحد بن ناصــــر بن يعقوب   

الســـويدان، وشـــركة ديلويت آند توش )بكر أبو اخلري وشـــركاهم(،    

ــ ول ني عن املخالفات املرتكبة على وبكر بن عبداهلل أبو اخلري، املســـــــ

ســـهم الشـــركة )أثناء مرحلة االكتتاب يف أســـهم الشـــركة(، الصـــادر 

 حبقهم قرار نهائي من جلنة االســت نا  يف منازعات األوراق املالية بتاريخ

ــ 11/05/1438 املتضمن إدانتهم مبخالفة  م08/02/2017املوافق هــــــ

ام الســــــوق املالية، واملادة الفقرة )أ( من املادة التاســــــعة واألربعني من نظ

الســــابعة من الئحة ســــلوكيات الســــوق، الرتكابهم تصــــرفات أوجدت 

انطباعًا غري صحيح ومضلل بش ن قيمة الورقة املالية العائدة للشركة،       

ــهمها. وقد طلب املدع إلزام املدعى  نيأثناء مرحلة االكتتاب العام ألســـــــ

ــه ــاهمته  معليهم بتعويضــ ــرار الت حلقت مبســ ــركة  معن األضــ يف الشــ

 .نتيجة املخالفات املذكورة

 وقد انتهى منطوق القرار إىل:  

( مليونــان وأربعمــائــة  87/2,457,852تعويض املــدعني مببلق قــدر  ) -1

ــبعة و انون    ــون ريااًل وسـ ــون ألفًا و ااائة واثنان ونسـ ــبعة ونسـ وسـ

ــباب القرار،  1هللة، على النحو املبني يف اجلدول رقم ) ( الوارد يف أســــــــ

من املكاســب الصــلة من املدعى عليو األول/ حممد بن محد بن  ذلكو

ــية، هوية وطنية رقم   ــعودي اجلنســــــــــــــــــ عبدالكريم املعجل، ســــــــــــــــــ

(، الكوم بها يف قرار جلنة االســـــــــــــــــــــــت نا  رقم 1021458706)

 هـ.11/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189)



 

ــت16.000تعويض املدعي الرئيس مببلق قدر  ) -2 ــر ألف ريال ( سـ ة عشـ

ــاريف الدعوى، و ــلة من املدعى عليو   ذلكعن مصـ ــب الصـ من املكاسـ

األول/حممــد بن محــد بن عبــدالكريم املعجــل، الكوم بهــا يف قرار  

هـــــــــــــــــــ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189جلنة االست نا  رقم )

 هـ.11/05/1438

ــامنني بتحمل ما زاد على امل -3 بالق إلزام باقي املدعى عليهم، متضــــــــــــــ

املتحصــــلة من املكاســــب غري املشــــروعة الت حققها املدعى عليو األول 

ــ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788وفقًا ملا جاء يف قرار اللجنة رقم ) هـ

ــت نا  رقم  10/09/1437وتاريخ  هـــــــــــــــــــــــــــــ، امل يد بقرار جلنة االسـ

 هـ.11/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189)

 ات.من طلب ذلكرفض ما عدا  -4

 

)لالطالع على جدول املســتحقني للتعويض وفق قرار اللجنة  

 اضغظ هنا(
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