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 على املرتكبة املخالفات املطالبة بالتعويض عن األضرار الناجتة عن بشأن

أثناء املرحلة الالحقة لالكتتاب يف ) شركة جمموعة حممد املعجل سهم

 والصادرمن قبل املدعى عليهم  ،(أسهم شركة جمموعة حممد املعجل

رقم  املالية األوراق منازعات يف االستئناف جلنة من نهائي قرار همحبق

 هـ16/02/1441 تاريخو هـ(1441م لعام 2019ل.س//1807)

خالفة الفقرة )أ( من املادة التاسعة واألربعني من نظام تهم مبإدان املتضمنو

السوق املالية، واملادة السابعة من الئحة سلوكيات السوق، الرتكابهم 

تصرفات أوجدت انطباعًا غري صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة املالية 

ة للشركة العائدة للشركة، من خالل التالعب والتضليل يف القوائم املالي

 .م2011م، 2010م، 2009م، 2008لألعوام 

 

 

 طلب تقييد قرار قبول

 الدعوى اجلماعية

جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية قرار رقم  عنصدر 

هـ املوافق 04/04/1441هـ( وتاريخ 1441م لعام 2019ج//1ل/د/3)

طلب تقييد الدعوى اجلماعية  باملوافقة على قبولالقاضي م 01/12/2019

 فالح بن نايف بن فاحل العتييب. /الرئيس املقدم من املدعي

طلبات االنضمام 

 للدعوى اجلماعية

  مدعي  (42للجان الفصل طلب انضمام عدد )ورد إىل األمانة العامة

 .م09/01/2020هـ املوافق 14/05/1441بتاريخ 

  ( مدعي 41انضمام عدد )ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب

 .م02/02/2020هـ املوافق 08/06/1441بتاريخ 



 

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

 .م18/02/2020هـ املوافق 24/06/1441بتاريخ 

 ( مدعي 84ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 .م26/02/2020هـ املوافق 02/07/1441بتاريخ 

 ( مدعي 43ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 .م08/03/2020هـ املوافق 13/07/1441بتاريخ 

 ( مدعي 30ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 .م11/03/2020هـ املوافق 16/07/1441بتاريخ 

  ( مدعي 62عدد )ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام

 .م25/03/2020هـ املوافق 01/08/1441بتاريخ 

 ( مدعي 30ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 .م29/04/2020هـ املوافق 06/09/1441بتاريخ 

 ( مدعي 33ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد )

 .م15/05/2020هـ املوافق 22/09/1441بتاريخ 

 ( مدعني6ورد إىل األمانة العامة للجان الفصل طلب انضمام عدد ) 

 .م18/08/2020هـ املوافق 28/12/1441بتاريخ 

 

 الدعوى اعتماد قرار

 اجلماعية

 رقم قرار املالية األوراق منازعات يف الفصل جلنة عن صدر

 املوافق هـ25/05/1441 وتاريخ( هـ1440 لعام م2019/ج/1د/ل/4)

 املدعي من املقامة اجلماعية الدعوى باعتماد القاضي م20/01/2020

 .العتييب فاحل بن نايف بن فالح /الرئيس

 

 

 

 

 

إعالم صادر عن  قرار

جلنة الفصل يف 

 منازعات األوراق املالية

 

 

 

 

 

 

اإللكرتوني لألمانة العامة للجان إحلاقًا لإلعالن املنشور عرب املوقع 

هـ املوافق 02/04/1442الفصل يف منازعات األوراق املالية بتاريخ 

بشأن صدور قرار جلنة الفصل يف منازعات  م املالية17/11/2020

 وتاريخ( هـ1442 لعام 2020ج//1ل/د/2995) األوراق املالية  رقم

إلزام املدعى ب  والقاضي م20/11/2020 املوافق هـ16/03/1442

هوية  سعودي اجلنسية، عادل بن حممد بن محد املعجل، /األولعليه 

فهد علي سعد  و املدعى عليه الثاني/(، 101397334وطنية رقم )

(، 1014737967) هوية وطنية رقم، سعودي اجلنسية، الرقطان

ر، سعودي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويع /الثالثواملدعى عليه 

واملدعى عليه الرابع/  ،(1015194465هوية وطنية رقم )اجلنسية، 

سيك شووي شوونغ، نيوزيلندي اجلنسية، هوية مقيم رقم 



 

 

 

 

 

إعالم صادر عن  قرار

يف  جلنة الفصل

 منازعات األوراق املالية

عمار عدنان إبراهيم (، واملدعى عليه اخلامس/ 2224463121)

(، واملدعى 2007783935، أردني اجلنسية، هوية مقيم رقم )قدومي

(، خلري وشركاهمشركة ديلويت آند توش )بكر أبو ا عليها السادسة/

واملدعى عليه السابع/ بكر بن عبداهلل أبو اخلري، هوية وطنية رقم 

ـ بتعويض املدعني مببلغ قدره أربعون  متضامنني( ـ 1020763064)

مليونًا ومائتان وأربعة عشر ألفًا ومائة وعشرة رياالت وثالثة وسبعون هللة 

ستحق هلم، ، مقسمة بني املدعني وفقًا ملا هو م(73/40,214,110)

 ورفض ماعدا ذلك من طلبات. 

حيق ألي من أطراف الدعوى اجلماعية استئناف هذا القرار  علمًا بأنه 

أمام جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية، وفقًا ألحكام الئحة 

 إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية.

 
 

 

 جلسات النظر

 اجللسة األوىل
 م13/07/2020هـ املوافق 22/11/1441االثنني بتاريخ 

 ( الواحدة مساًء01:00الساعة )

 الثانيةاجللسة 
 م10/08/2020هـ املوافق 20/12/1441االثنني بتاريخ 

 ( الواحدة مساًء01:00الساعة )

 

قرار قبول طلبات 

 االستئناف

األوراق املالية عن قبول طلبات   تعلن جلنة االستئناف يف منازعات

 املقدمة من أحد املدعني، وبعض املدعى عليهم.االستئناف 

قرار نهائي صادر عن 

جلنة االستئناف يف 

 منازعات األوراق املالية

صدر قرار جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية رقم 

هـ( وتاريخ 1442لعام  2021ل.س/ /2229)

م، املتضمن تأييد 06/05/2021هـ املوافق 24/09/1442

الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم قرار جلنة 

 هـ(.1442لعام  2020ج//1ل/د/2995)

 

 )لالطالع على قائمة أرقام هويات املستحقني اضغط هنا(
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