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امناقبلاهيئةاأسواقااملالاااعلىاالتعديلتااملقترحةااراماتحاداشركاتااالستثاظاتاحملا

 "اقواعداآليةااحتساباامللكيةاغيرااملباشرة"

: تعديل الكتاب التاسع )االندماج واالستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )
ً
 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وتعديالتهما كالآلتي: 2010( لسنة  7أوال

اسباباالاامناقبلااالتحاداالتعديلتااملقترحةاالنصابعداالتعديلاارقمااملادة

 امللكية غير املباشرة:آلية احتساب  3-1-19

عاااد ة  حكم امللكياااة غير املبااااشااااااااااااارة   ألغراض تطبيق أحكااااذ هاااذا الكتااااب، كم

 الحاالت اآلتية ما لم يتم اثبات العكس:

ملكية الشااااااااااامح أو مدير محفظة االساااااااااااتومار أو مدير ال اااااااااااندوق أو  .1

مدير أنظمة االسااااااتومار الاماع  التعاقدا غير املباشاااااار ال   ت  ا إ   

 ل  الشركة املدرجة.سيطرة فعلية ع

ملكية الشاااامح من مالل مةموعة أو شااااركات  ميلة أو تابعة ة  رأ    .2

 مال الشركة املدرجة.

 ملكية الشمح عن طريق املحافظ االستومارية. .3

ملكية مدير محفظة االسااااااتومار مع عمالء هذف املحافظ إذا اساااااات دذ   .4

 حقوق الت ويت عن األسهم املوجو ة ة  هذف املحافظ.

ال اندوق ة  الشاركة املدرجة ال   كساتومر  ها ال اندوق، ملكية مدير  .5

 واملاموعة املرتبطة بال ندوق.

 

 (5-1تعديل رقم املا ة إ   )

االنص:ا

عد ة  حكم  كم الكتاب،  ألغراض تطبيق أحكاذ هذا 

عندااستخدامااامللكية غير املباشرة الحاالت اآلتية  

العامة الجمعيةا فيا التصويتا يتم  ااحقوقا لم  ما 

 اثبات العكس:

 

 

 

 

 

املادة: األول    رقما الف ل  إ    املا ة  نقل 

)مقدمة ونطاق التطبيق( وذلك الرتباطها  

 باحكاذ ة  الف لين الوالث والرابع.

 

  من الركائز األسااااااساااااية  حتسااااااب  النص:

غايار املابااااااااشاااااااااااااارة سااااااااااااااواء مالاكايااااااة   املالاكاياااااااة 

الشاااامح أو مدير محفظة االسااااتومار أو 

أناااااظااااامااااااة   ماااااااديااااار  أو  ال اااااااااااااااااانااااااادوق  ماااااااديااااار 

االساااااااااااااتومااار الاماااع  التعاااقاادا    قاادرة  

تلاااااك الكيااااااناااااات عل  ات ااااااذ القرار وهاااااذا  

اساااات داذ حقوق الت ااااويت ة   متمول ة 

الامعيااااة العااااامااااة لااااذلااااك يةاااا  ان يكون  
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ملكية مدير أنظمة االسااااااتومار الاماع  التعاقدا ة  الشااااااركة املدرجة   .6

ال   كسااااااااااتومر  ها نظاذ االسااااااااااتومار الاماع  واملاموعةاملرتبطة بنظاذ 

 االستومار الاماع .

 

 

 

 

 

 

طريق امللكية أو ا  ارة املشتركة ألا كيان  كل ما يرتبط بالشمح عن   .7

قانوني، تسااااااامل لر بالت ااااااارع باألساااااااهم املتمتعة بحقوق الت اااااااويت ة   

 رأ  مال الشركة املدرجة.

 أا حاالت أمرى تقررها الهيئة. .8

 للمعايير املحاسبية الدولية، وعل  
ً
ويتم احتساب امللكية غير املباشرة وفقا

( "آلية احتسااااب امللكية غير املباشااارة"  7م )ضاااوء اآللية املقررة ة  امل حق رق

 من الكتاب التاسع )االندماج واالستحواذ( من هذف الالئحة

ملكية مدير ال ندوق ة  الشركة املدرجة ال       -5

ال ندوق،   املرتبطةااكستومر  ها  واملجموعةا

النظاماالساس ياعلىاا،  بالصندوقا فياحالانصا

وجوداا جوازااستخداماحقوقاالتصويت،اأواعدم

الصندوقاا بينا الكامل،ا الفصلا نظاما

   واالستثماراتااملباشرةاملديراالصندوق.

الاماع     -6 االستومار  أنظمة  مدير  ملكية 

كستومر  ها   ال    املدرجة  الشركة  ة   التعاقدا 

الاماع    االستومار  املرتنظاذ  بطةااواملجموعةا

فياحالانصاالنظاماا،  بنظامااالستثماراالجماعيا

حقوقاا استخداما جوازا علىا الساس يا

وجودانظاماالفصلاالكامل،اا التصويت،اأواعدما

ملديراا املباشرةا االستثماراتا وا الصندوقا بينا

   الصندوق.ا

 

مقترن  غيراملباااااشااااااااااااارة   احتساااااااااااااااااب امللكيااااة  

بحقوق الت اااااااااويت ة  كل الحاالت املب نر  

ة  املاا ة بعاد التعاديال وعل  األمح مادير  

املحااافظ االساااااااااااااتوماااريااة المتالع أنواعهااا  

العمياااااال من   العالقااااااة بييهااااااا ونين  وتنظيم 

املاااحاااااااافاااظ    ماااالل عاااقاااو   وناااناااو   أحاااكااااااااذ 

الاااتااافاااويااا    ناااظااااااااذ  مااان  ناااوعاااهاااااااا  حسااااااااااااااااااا  

والت اااااااااااويت لحتاااااااااااور الامعيات العامة  

لقة بامل  حة و التغير  واالف احات املتع

اثاباااااااات  عالا   الاقااااااادرة  ثام  .ومان  فااااااااملالاكاياااااااة 

 العكس كما هو مبين ة  مقترح التعديل

 

التياا املجموعةا ملكيةا ارتباطا حذفا

مديراا أوا الصندوقا بهاا يتربطا

امللكيةاا احتسابا آليةا منا الصندوقا

واا الصندوقا مديرا كونا املباشرة،ا
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اعتباريا كيانا منهماا لكلا الصندوقا

مالية وذمةا اااامستقلا
ً
ونظرا منفصلةا

الشركاتاا ملكياتا متابعةا لصعوبةا

الشركاتاا فيا للمجموعةا املكونةا

املدرجةااملختلفةاخاصةااملجموعاتاا

 ذاتاهياكلاامللكياتااملعقدة.ااا

 

 تعديل النسبة لت بل: % من الشركة ب50 وتقل عن% 0تملك الشركة األذ نسبة تزيد عن  7امل حق رقم 

  وال تتةاو  % 20تملك الشااركة األذ نساابة تزيد عن  

 % من الشركة ب50

 

 وسط الرسم البياني:

 "الشركة )ب( مالكة الشركة )ج("

تاعاريا   ماع  لاتاتاوافاق  الانسااااااااااااااباااااااة  تاعاااااااديااااااال 

%( 20الشااااركات الزميلة )ملكية تزيد عن  

ولتتوافق مع التعاااادياااال ة  الفقرة التااااالياااة  

 أ ناف.

 

الشاااااااااااااااركاااااااة )ب(  بااياان  الااعااالقاااااااة  تااوضاااااااااااااااياال 

والشاااااااااااااركاة )ج( ة  باداياة الرسااااااااااااام البيااني.  

حيث أن الرسم البياني ال كشير إ   عالقة 

الشاااااااااااااركااة )ب( والشاااااااااااااركااة )ج( كااأن تكون  
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شاااااااااااااركااة تااابعااة أو  ميلااة. وذلااك من مالل 

إضاااااااااااااافاة الفقرة التاالياة بةاانا  الشاااااااااااااركة  

 )ب(

الشااااركة ب، بحيث  % من  50تزيد عن   تساااااوا أوتملك الشااااركة األذ نساااابة   

 تكون الشركة ب شركة تابعة للشركة األذ

 التعديل كما يل :

% 50تزيد عن  تسااوا أو"تملك الشاركة األذ نسابة  

من الشاااااااااااركة ب، بحيث تكون الشاااااااااااركة ب شاااااااااااركة  

 تابعة للشركة األذ"

( لتعااااارضاااااااااااااهااااا مع تسااااااااااااااااوياحااااذع كلمااااة )

تعري  الشاااااااااااركة التابعة ة  الكتاب األول  

 ة التنفيذية."التعريفات" من الالئح
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