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 موضوع الدعوى 

 

 

 

 

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

والعاشر، واحلادي عشر، ، والسابع، والثامن، والتاسع، والسادس واخلامس،

قرار نهائي من جلنة االستئناف يف  بهاالصادر  ــ يف هذه الدعوى ــ عشر والثاني

 هـ وتاريخ1442( لعام 2020ل.س//2045منازعات األوراق املالية رقم )

إدانتهم مبخالفة الفقرة )أ(  واملتضمن، م03/11/2020هـ املوافق 17/03/1442

قيام املدعى عليهم بأعمال لمن نظام السوق املالية، وذلك  (التاسعة واألربعني)من املادة 

املالية العائدة  الورقة وتصرفات أوجدت انطباعًا غري صحيح ومضلل بشأن قيمة

نطباع، وذلك لشركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني  التكافلي بهدف إجياد ذلك اال

من خالل ختفيض خسائر شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافلي وتضخيم 

 املاليةم والفرتة 2013 ديسمرب 31املالية املنتهية يف إيراداتها وأصوهلا يف القوائم 

 م .2014مارس  31املنتهية يف 

 

 طلب تقييد قرار قبول

 الدعوى اجلماعية

ــل يف منازعات األوراق املالية قرار رقم  لجنةالدائرة األوىل ل عنصـــــــــــــــدر  الفصـــــــــــــ

ــ1443لعام م 2021ج//1ل/د/10) ــ 04/04/1443( وتاريخ هـــــــــــــــ املوافق هـــــــــــــــ

بقبول طلب تقييد الدعوى اجلماعية املقدم من املدعي/ القاضـــــــي م 09/11/2022

 علي ابن حممد ابن عبدالغين املطر الغامدي.
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طلبات االنضمام للدعوى 

 اجلماعية

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

 .م16/12/2021املوافق هـ 12/05/1443مدعي بتاريخ  (87عدد )ل )األول(

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

 .م19/12/2021هـ املوافق 15/05/1443بتاريخ  مدعي (62عدد )ل )الثاني(

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

 .م29/12/2021هـ املوافق 25/05/1443( مدعي بتاريخ 99عدد )ل )الثالث(

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

 .م30/01/2022هـ املوافق 27/06/1443بتاريخ ( مدعي 39عدد )ل )الرابع(

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

هـــــــ  06/07/1443( مــــــدعي بتــــــاريخ  109عــــــدد ) ل االنضــــــمام )اخلــــــامس( 

 .م07/02/2022املوافق 

صــــدر عــــن الــــدائرة األوىل للجنــــة الفصــــل يف منازعــــات األوراق املاليــــة، قــــرار   •

ــاريخ 1443م لعــــــــام 1/2022ل/د/3671رقــــــــم ) هـــــــــ 14/07/1443( وتــــــ

 .( مدعي إىل الدعوى اجلماعية25م بضم عدد )15/02/2022املوافق 

ــرار         • ــة، قـ ــات األوراق املاليـ ــل يف منازعـ ــة الفصـ ــة للجنـ ــدائرة الثانيـ ــن الـ ــدر عـ صـ

ــاريخ 1443م لعــــــــام 2/2022ل/د/3684رقــــــــم ) هـــــــــ 19/07/1443( وتــــــ

 .( مدعي إىل الدعوى اجلماعية29دد )م بضم ع20/02/2022املوافق 

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

هــــ املوافــــق  10/08/1443( مـــدعي بتـــاريخ   37عـــدد ) ل االنضـــمام )الســـادس(  

 .م13/03/2022

 

 الدعوى اعتماد قرار

 اجلماعية

 رقــــم قــــرار املاليــــة األوراق منازعــــات يف الفصــــل لجنــــةالــــدائرة األوىل ل عــــن صــــدر

 املوافـــــــق هــــــــ13/07/1442 وتـــــــاريخ( هــــــــ1443 لعـــــــام م2022/ج/1د/ل/11)

 املـــــدعي مـــــن املقامـــــة اجلماعيـــــة الـــــدعوى باعتمـــــاد القاضـــــي م،14/02/2022

 علي ابن حممد ابن عبدالغين املطر الغامدي. /الرئيس
 

 جلسات النظر

 اجللسة األوىلتاريخ انعقاد 
 م14/06/2022املوافق  هـ15/11/1443الثالثاء بتاريخ 

 ( الواحدة مساًء.01:00الساعة )

 

قرار اعالم صادر عن جلنة 

الفصل يف منازعات األوراق 

 املالية

 

 1/2023ل/د/4222صدر عن جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية قرار رقم )

 م القاضي باآلتي:22/01/2023هـ املوافق 29/06/1444( وتاريخ 1444لعام 

 سعودي الزنيتان، عبداهلل بن سعد بن املدعى عليه األول/ عبداهللإلزام أواًل: 

 عزالدين علي واملدعى عليه الثاني/ ،(1011568415) رقم وطنية هوية اجلنسية،

(، واملدعى 2293802928هوية مقيم رقم ) ،ردني اجلنسيةالتميمي، أ عبدالعظيم

 رقم مقيم هوية اجلنسية، أردني صفارنه، أمحد يوسف داوود /عليه الثالث
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قرار اعالم صادر عن جلنة 

الفصل يف منازعات األوراق 

 املالية

 

 

 

فهد بن  ، واملدعى عليه الرابع/(565634Kرقم ) سفر جواز ،(2297521029)

 رقم هوية وطنية ،شقر، سعودي اجلنسيةحممد بن عبداحملسن األ

علي بن عبداهلل بن علي السحيلي،  ، واملدعى عليه اخلامس/(1001722238)

علي ، واملدعى عليه السادس/ (1025862028هوية وطنية رقم ) ،سعودي اجلنسية

 ،(1026838548هوية وطنية رقم ) ،بن صاحل بن حامد الغامدي، سعودي اجلنسية

 ،خالد بن حممد بن حسن بن عفري السهلي، سعودي اجلنسيةواملدعى عليه السابع/ 

عبداهلل بن حممد بن واملدعى عليه الثامن/  (،1033981133هوية وطنية رقم )

واملدعى  (،1051625935هوية وطنية رقم ) ،إبراهيم الفوزان، سعودي اجلنسية

جواز السفر رقم مبوجب  ،سيةردني اجلنأخالد فضل أمحد األسود، عليه التاسع/ 

(668270N /واملدعى عليه العاشر ،) عمر بن حممد بن عمر الضويان، سعودي

حسني واملدعى عليه احلادي عشر/  (،1001311669هوية وطنية رقم ) ،اجلنسية

واملدعى عليه  (،261101300083علي حممد العتال، كوييت اجلنسية هوية رقم )

هوية رقم  ،مد الشامي، كوييت اجلنسيةخليل إبراهيم حمالثاني عشر/ 

تسعة عشر مليونًا ـ بتعويض املدعني مببلغ قدره ـمتضامنني ـ ـ ،(240030600501)

 ومخسمائة واثنان وثالثون ألفًا ومثامنائة وتسعة رياالت ومثانية وأربعون هللة

 للجدول املرافق هلذا القرار.وفقًا ،(48/19,532,809)

ابن حممد ابن  يللمدعي الرئيس عل وايهم متضامنني بأن يدفع: إلزام املدعى علثانيًا

(، 1062135189، سعودي اجلنسية، هوية وطنية رقم )الغامدياملطر عبدالغين 

 (، تعويضًا عن أتعاب الدعوى.20,000) ريال ألف عشرونمبلغًا قدره 

  للجدول املرافق هلذا القرار.وفقًا ثالثًا: رفض طلبات املدعني 

 

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

يف  لاالستئناف يف منازعات األوراق املالية، وفقًا ألحكام الئحة إجراءات الفص

 منازعات األوراق املالية.

 

 

 

 

 

عن جلنة  نهائي صادرقرار 

يف منازعات  االستئناف

 األوراق املالية

 

 

 

 

 

قرار جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية القطعي رقم صدر 

هـ املوافق 06/09/1444هـ( بتاريخ 1444م لعام 2023ل.س//2851)

 م ، وقد انتهى منطوق القرار إىل اآلتي:28/03/2023

 2023ج//1ل/د/4222أواًل: تأييد قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم )

 هـ( الصادر يف نفس الدعوى، واملتضمن منطوقه اآلتي: 1444لعام 

 اجلنسية، سعودي الزنيتان، عبداهلل بن سعد بن املدعى عليه األول/ عبداهللإلزام 

 عبدالعظيم عزالدين علي واملدعى عليه الثاني/ ،(1011568415) رقم وطنية هوية

 /(، واملدعى عليه الثالث2293802928هوية مقيم رقم ) ،ردني اجلنسيةالتميمي، أ

 ،(2297521029) رقم مقيم هوية اجلنسية، أردني صفارنه، أمحد يوسف داوود

فهد بن حممد بن عبداحملسن  ، واملدعى عليه الرابع/(565634Kرقم ) سفر جواز
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عن جلنة  نهائي صادرقرار 

يف منازعات  االستئناف

 األوراق املالية

 

، واملدعى عليه (1001722238) رقم هوية وطنية ،شقر، سعودي اجلنسيةاأل

هوية وطنية رقم  ،علي بن عبداهلل بن علي السحيلي، سعودي اجلنسية اخلامس/

علي بن صاحل بن حامد الغامدي، ، واملدعى عليه السادس/ (1025862028)

خالد واملدعى عليه السابع/  ،(1026838548هوية وطنية رقم ) ،سعودي اجلنسية

هوية وطنية رقم  ،بن حممد بن حسن بن عفري السهلي، سعودي اجلنسية

عبداهلل بن حممد بن إبراهيم الفوزان، واملدعى عليه الثامن/  (،1033981133)

خالد واملدعى عليه التاسع/  (،1051625935هوية وطنية رقم ) ،سعودي اجلنسية

(، 668270Nجواز السفر رقم )مبوجب  ،سيةردني اجلنأفضل أمحد األسود، 

هوية  ،عمر بن حممد بن عمر الضويان، سعودي اجلنسيةواملدعى عليه العاشر/ 

حسني علي حممد واملدعى عليه احلادي عشر/  (،1001311669وطنية رقم )

واملدعى عليه الثاني  (،261101300083العتال، كوييت اجلنسية هوية رقم )

هوية رقم  ،مد الشامي، كوييت اجلنسيةخليل إبراهيم حمعشر/ 

تسعة عشر مليونًا ـ بتعويض املدعني مببلغ قدره ـمتضامنني ـ ـ ،(240030600501)

 ومخسمائة واثنان وثالثون ألفًا ومثامنائة وتسعة رياالت ومثانية وأربعون هللة

 ( مدعيًا ــ وفقًا الستحقاق كل منهم كما318ــ وعددهم ) ،(48/19,532,809)

 .القرار ذلك( الوارد يف أسباب 1يف اجلدول رقم ) موضحهو 

مبلغًا قدره ، متضامنني للمدعي الرئيسأعاله، بأن يدفعوا  : إلزام املدعى عليهمثانيًا

 (، تعويضًا عن أتعاب الدعوى.20,000) ريال ألف عشرون

 ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

 (اضغط هنا )لالطالع على قائمة أرقام هويات املستحقني

 

 

 

 

http://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Documents/ID-for-case-233-1443.pdf

