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 موضوع الدعوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن املخالفات املرتكبة من املدعى عليهم األول، والثاني، والثالث، والرابع، 

قرار نهائي من  بهاشركة احتاد اتصاالت )موبايلي(، الصادر واخلامس، على سهم 

هـ 1442( لعام 2020ل.س//1997جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية رقم )

إدانتهم مبخالفة الفقرة  ًاتضمنم، م02/09/2020هـ املوافق 14/01/1442 وتاريخ

من نظام السوق املالية، الرتكابهم تصرفات أوجدت  (التاسعة واألربعني))أ( من املادة 

انطباعًا غري صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة املالية العائدة لشركة احتاد اتصاالت 

ية للشركة للربع )موبايلي(، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغري صحيحة يف القوائم املال

م والربع األول والربع الثاني والربع الثالث 2013الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 

م، أدت إىل تضخيم اإليرادات يف القوائم املالية للشركة لتلك الفرتات. 2014لعام 

وبشأن املخالفات املرتكبة من املدعى عليهم السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، 

الصادر حبقهم قرار نهائي العاشر، واحلادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، و

لعام  2018ل.س /1462من جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية رقم )

إدانتهم  ًام، متضمن25/05/2018هـ املوافق 10/09/1439 هـ( وتاريخ1439

ن املادة )العاشرة( من الئحة ( من الفقرة )ب( م3( و)2مبخالفة الفقرتني الفرعيتني )

حوكمة الشركات، واملادة )الرابعة واألربعون( من قواعد التسجيل واإلدراج، وذلك 

لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم مبا حيقق مصلحة املصدر وعدم التأكد من سالمة 



 

 

 موضوع الدعوى

ية األنظمة املالية واحملاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير املالية، ومن تطبيق أنظمة رقاب

، والربع م31/12/2013 مناسبة إلدارة املخاطر يف الشركة، للسنة املالية املنتهية يف

 م. 2014األول والثاني والثالث من العام 

 

 طلب تقييد قرار قبول

 الدعوى اجلماعية

ــدر  ــل يف منازعات األوراق املالية قرار رقم ) عنصـــ م 2020ج//1ل/د/6جلنة الفصـــ

ــ( وتاريخ 1442لعام  ــ املوافق 09/04/1442هـــ بقبول القاضي م 24/11/2020هـــ

عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز    طلب تقييد الدعوى اجلماعية املقدم من املدعي/            

 .الراجحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلبات االنضمام للدعوى 

 اجلماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م21/12/2020هـ املوافق 06/05/1442( مدعني بتاريخ 10عدد )ل )األول(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م11/04/2021هـ املوافق 29/08/1442( مدعي بتاريخ 182عدد )ل )الثاني(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م02/05/2021هـ املوافق 20/09/1442( مدعي بتاريخ 46عدد )ل )الثالث(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م04/05/2021هـ املوافق 22/09/1442( مدعي بتاريخ 81د )عدل )الرابع(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م19/05/2021هـ املوافق 07/10/1442( مدعي بتاريخ 37عدد )ل )اخلامس(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م26/05/2021هـ املوافق 14/10/1442( مدعي بتاريخ 58عدد )ل )السادس(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م27/05/2021هـ املوافق 15/10/1442( مدعي بتاريخ 24عدد )ل )السابع(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م30/05/2021هـ املوافق 18/10/1442( مدعي بتاريخ 97عدد )ل )الثامن(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م31/05/2021هـ املوافق 19/10/1442( مدعي بتاريخ 33عدد )ل )التاسع(

  االنضمام ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية طلب

 .م02/06/2021هـ املوافق 21/10/1442( مدعي بتاريخ 36عدد )ل )العاشر(

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

هـــــ  21/10/1442( مــــدعي بتــــاريخ  32عــــدد ) ل نضــــمام )احلــــادي عشــــر(  اال

 .م02/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــر(  ــاني عشـــ ــمام )الثـــ ــدد )ل االنضـــ ــاريخ  43عـــ ــدعي بتـــ ـــ 22/10/1442( مـــ هـــ

 .م03/06/2021املوافق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلبات االنضمام للدعوى 

 اجلماعية

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ـــ 25/10/1442( مـــــدعي بتـــــاريخ 36عـــــدد )ل االنضـــــمام )الثالـــــث عشـــــر( هـــ

 .م06/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــر(  ــع عشـــ ــمام )الرابـــ ــدد )ل االنضـــ ــاريخ  21عـــ ــدعي بتـــ ـــ 26/10/1442( مـــ هـــ

 .م07/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــر(  ــامس عشــ ــمام )اخلــ ــدد )ل االنضــ ــاريخ  11عــ ــدعي بتــ ـــ 27/10/1442( مــ هــ

 .م08/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــا  ــمام )الســ ــر(االنضــ ــدد )ل دس عشــ ــاريخ  21عــ ــدعي بتــ ـــ 28/10/1442( مــ هــ

 .م09/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ـــ 04/11/1442( مـــــدعي بتـــــاريخ 95عـــــدد )ل االنضـــــمام )الســـــابع عشـــــر( هـــ

 .م14/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــر(  ــاريخ 43عـــــدد )ل االنضـــــمام )الثـــــامن عشـــ ـــ 05/11/1442( مـــــدعي بتـــ هـــ

 .م15/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ـــ 06/11/1442( مـــــدعي بتـــــاريخ 29عـــــدد )ل االنضـــــمام )التاســـــع عشـــــر( هـــ

 .م20/06/2021املوافق 

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــرون(  ــاريخ  23عـــدد )ل االنضـــمام )العشـ ـــ املوافـــق  10/11/1442( مـــدعي بتـ هـ

 .م20/06/2021

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــمام )احلـــــــــــادي   ــرون(االنضـــــــــ ــاريخ  16عـــــــــــدد )ل والعشـــــــــ ــدعي بتـــــــــ ( مـــــــــ

 .م21/06/2021هـ املوافق 11/11/1442

       ــات األوراق املاليـــــة طلـــــب ــل يف منازعـــ ــان الفصـــ ــة العامـــــة للجـــ ورد إىل األمانـــ

ــرون(  ــاني والعشــــــــــ ــمام )الثــــــــــ ــدد )ل االنضــــــــــ ــاريخ  42عــــــــــ ( مــــــــــــدعي بتــــــــــ

 .م05/07/2021هـ املوافق 25/11/1442

  املالية، حماضر قضائية بشأن ضم صدر عن جلنة الفصل يف منازعات األوراق

 .( مدعي للدعوى اجلماعية36عدد )



 

 

 الدعوى اعتماد قرار

 اجلماعية

ــدر ــل جلنة عن صـــ  م2020/ج/1د/ل/7) رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصـــ

ــ1442 لعام ــ13/05/1442 وتاريخ( هـ  باعتماد القاضي م28/12/2020 املوافق هـ

عبــدالعزيز بن علي بن عبــدالعزيز  /الرئيس املــدعي من املقــامــة اجلمــاعيــة الــدعوى

 .الراجحي

 

 

متديد فرتة قبول طلبات  قرار

 اجلماعية لدعوىل االنضمام

ــدر ــل جلنة عن صـــ  م2021/ج/1د/ل/8) رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصـــ

ــ1442 لعام ــ09/07/1442 وتاريخ( هــ بتمديد  القاضي م21/02/2021 املوافق هــ

( تســـعني 229/42مدة قبول طلبات االنضـــمام إىل الدعوى اجلماعية املقيدة بالرقم )

مًا التـاليـة إلعالن قرار اللجنـة رقم               ية التســــــــــــــــــــــــــعني يو تاريخ نهـا مًا، تبـدأ من  يو

ــ( وتاريخ 1442م لعام 2020ج//1ل/د/6) ــ املوافق 09/04/1442هـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــ

 .هـ21/04/1442، الذي مت يف تاريخ م24/11/2020

 

قرار رفض االعرتاض املقدم 

 من املدعى عليه األول

ــدر ــل جلنة عن صـــ  م2021/ج/1د/ل/9) رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصـــ

ــ1442 لعام ــ28/08/1442 وتاريخ( هــ برفض  القاضي م10/04/2021 املوافق هــ

االعرتاض املقدم من املدعى عليه األول/ بدر ابن صــــــــــــاحل بن محود الطريفي، على  

هـ 13/05/1442هـــــــــــــ( وتاريخ 1442م لعام 2020ج//1ل/د/7)قرار اللجنة رقم 

 .م28/12/2020املوافق 

 جلسات النظر

 

 اجللسة األوىل

 

 م30/03/2021هـ املوافق 17/08/1442الثالثاء بتاريخ 

 ( التاسعة صباحًا.09:00)الساعة 

 

 

 

 

 

 

قرار اعالم صادر عن جلنة 

الفصل يف منازعات األوراق 

 املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2/2022د/ل/3831) رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصــل جلنة عن صــدر

 :باآلتي القاضيم 22/05/2022 املوافق هـ21/10/1443 وتاريخ( هـ1443 لعام

 نايف بن هديبان بن عايش الرشيدي. /دعوى نظر جواز عدم: أواًل

: إلزام املدعى عليه األول/ بدر بن صاحل بن محود الطريفي، سعودي اجلنسية، ثانيا

(، واملدعى عليه الثاني/ حممد حفين حممود 1000875870هوية وطنية رقم )

ـ غيابياً ــ، واملدعى 2324969647صري اجلنسية، هوية مقيم رقم )ثابت، م ( ـ

عليه الثالث/ خالد بن عمر بن حمسن الكاف، إمارتي اجلنسية، هوية رقم 

(، واملدعى عليه الرابع/ ثامر بن حممد بن عبداهلل 784196219065271)

ـ، غيابيًا ـ ــ( 784196913135438احلوسين، إمارتي اجلنسية، هوية رقم )

واملدعى عليه اخلامس/ أمحد حسني علي عبد النيب، مصري اجلنسية، هوية 

 امبلغ للمدعني متضامنني يدفعوا بأن( ــ غيابيًا ـ  2216327169مقيم رقم )

ن وواحد تاألف ومئ واحدن ومخسة وعشرون مليونًا ومئة واقدره مليار ومئت

الستحقاق كل  وفقًا ،(1,225,101,291.08وتسعون ريااًل ومثان هلالت )



 

 

 

 

 

 

 

قرار اعالم صادر عن جلنة 

الفصل يف منازعات األوراق 

 املالية

ـ حبسب ما هو  ( مدعيًا1045مدٍع منهم ـ وعددهم ألف ومخسة وأربعون )

 .القرار هلذا املرافق امللحق يفموضح 

خالد صاحل حممد  /و ،خالد ابراهيم عبد العزيز النزهة /املدعني طلبات رفض: ثالثا

بنت صاحل بن  ةنور /و ،ل املليحه الغامديآمحد خبيت أ بنحممد  /و ،املديفر

 بنسلطان بن حممد  /و ،علي بن صاحل بن صاحل الشنيفي /و ،فارس الفارس

 سلطان. بنصاحل 

 : رفض ما عدا ذلك من طلبات. رابعًا

 

 جلنة أمام القرار هذا استئناف اجلماعية الدعوى أطراف من ألي حيق بأنه علمًا

 يف الفصل إجراءات الئحة ألحكام وفقًا املالية، األوراق منازعات يف االستئناف

 .املالية األوراق منازعات

 املستحقني أضغط هنا( أرقام هويات)لالطالع على قائمة 

 
 

 قرار نهائي صادر عن جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية

 

 

 

 

 

 

 

قرار نهائي صادر عن جلنة 

االستئناف يف منازعات 

 األوراق املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/.سل/2598) رقم قرار املالية األوراق منازعات يف االستئناف  جلنة عن صدر 

 :باآلتي القاضيم 08/08/2022 املوافق هـ10/01/1444 وتاريخ( هـ1444 لعام

أواًل: تأييد قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم 

( الصادر يف نفس الدعوى، واملتضمن هـ1443م لعام 2/2022ل/د/3831)

 منطوقه اآلتي: 

إلزام املدعى عليه األول/ بدر بن صاحل بن محود الطريفي، سعودي 

(، واملدعى عليه الثاني/ 1000875870اجلنسية، هوية وطنية رقم )

حممد حفين حممود ثابت، مصري اجلنسية، هوية مقيم رقم 

ــ غيابيًا ــ، واملدعى عليه الثالث/ خالد بن عمر بن  (2324969647)

حمسن الكاف، إماراتي اجلنسية، هوية رقم 

(، واملدعى عليه الرابع/ ثامر بن حممد بن 784196219065271)

عبداهلل احلوسين، إماراتي اجلنسية، هوية رقم 

( ــ غيابيًاــ، واملدعى عليه اخلامس/ أمحد 784196913135438)

عبدالنيب، مصري اجلنسية، هوية مقيم رقم حسني علي 

قدره  مبلغًابأن يدفعوا متضامنني للمدعني  ،ـ غيابيًا ( ــ2216327169)

مليار ومئتان ومخسة وعشرون مليونًا ومئة  (1,225,101,291.08)

الستحقاق  وفقًا ،وواحد ألف ومئتان وواحد وتسعون ريااًل ومثان هلالت



 

 

 

 

 

صادر عن جلنة قرار نهائي 

االستئناف يف منازعات 

 األوراق املالية

ـ حبسب  ألف ومخسة وأربعون مدعيًا (1045كل مدٍع منهم ـ وعددهم )

جلنة الفصل يف منازعات األوراق لقرار ما هو موضح يف امللحق املرافق 

وتاريخ  هـ(1443م لعام 2/2022ل/د/3831املالية رقم )

 م.22/05/2022هـ املوافق 21/10/1443

الرئيس مبلغًا  للمدعي متضامنني يدفعوا بأن ،م أعالهعليه املدعى: إلزام ثانيًا

 عشر ألف ريال، تعويضًا عن أتعاب احملاماة. ثينا( 12,000قدره )

 .طلبات من ذلك عدا ما رفض: ثالثًا

 املستحقني أضغط هنا( أرقام هويات)لالطالع على قائمة  
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