
 
 

مشروع تعديل تعريف مصطلح "طرف ذو عالقة" وتعريف مصطلح "األطراف ذوو العالقة" ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة والئحة حوكمة الشركات

  

 4من  1الصفحة 

 متهيد: (أ

، وبناًء 2030ؤيـة اململكـة العربية السـعودّية مع رانطالقًا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية يف تنظيم السوق املالية وتطويرها، ومتاشيًا 

تعديل  هـ، أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن نشر مشروع2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي 

"طرف ذو عالقة" الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ألغراض قواعد طرح األوراق  مصطلح تعريف

الستطالع مرئيات  ،)"املشروع"( الوارد يف الئحة حوكمة الشركات" ذوو العالقةاألطراف  تعريف مصطلح "املالية وااللتزامات املستمرة و

 م.2/7/2020هـ املوافق 11/11/1441تنتهي بتاريخ يومًا تقومييًا،  ستنيالعموم ملدة 

كل مــا مــن شــأنه  حتســني وتطويــرحرصًا على ووازدهارهــا، املالية وملــا متثلــه ثقــة املســتثمرين بالســوق مــن أهميــة لنمــو الســوق 

البيئــة التنظيميــة ومســتوى احلوكمة والشــفافية فــي الســوق، تضع اهليئة مسؤولية كفاءة ورفع ، تعزيــز ثقــة املشــاركني بالســوق املاليــة

سعت اهليئة إىل إرساء أفضل املعايري الدولية يف جمال حوكمة ، لذا املراجعة والتحسني املستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها

 الشركات وتعزيز املمارسات الرشيدة يف تطبيقها. 

 

 :أهداف املشروع وعناصره الرئيسية (ب

ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وتعريف املستخدم " طرف ذو عالقةمصطلح " تعريف تطوير يهدف املشروع إىل

بأهمية احلوكمة الرشيدة يف محاية إميانًا من هيئة السوق املالية ، الئحة حوكمة الشركات املستخدم ألغراض"األطراف ذوو العالقة" 

  اآلتي: ز العناصر الرئيسية للمشروع يفروتتمثل أب .املستثمرين واستدامة الشركات ومنوها

املواءمة بني نطاق تعريف مصطلح "األطراف ذوو العالقة" املستخدم ألغراض الئحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف  (أ

 مصطلح "طرف ذو عالقة" املستخدم ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. 

قواعد طرح األوراق املالية و الئحة حوكمة الشركاتكل من ذو عالقة يف  ًااملواءمة بني نطاق القرابة للفئات اليت تعد طرف (ب

 . وااللتزامات املستمرة

    .العالقة األطراف ذويفئات عند حتديد ة الدولية ومعايري احملاسببأفضل املمارسات الدولية االسرتشاد  (ج

  

 تلّقي مرئيات العموم: (ج

ربيد الكرتوني: ال النموذج املخصص لذلك عرب واملعنيني ومالحظاتهم من خالليسر اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني 

)Laws.Regulations@cma.org.sa(. الصيغة النهائية ماد وستكون مجيع اآلراء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض اعت

 للمشروع.
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 املستمرة والئحة حوكمة الشركات

  

 4من  2الصفحة 

باملقارنة مع النصوص ف مصطلح "طرف ذو عالقة" ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة يتعرعلى التعديالت املقرتحة  (د

 احلالية:

 

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 املقرتح النص بعد التعديل النص احلالي

 طرف ذو عالقة: 

 د به يف قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، ما يلي: يقص

 (   تابعي املصدر.    1)

 (   املساهمني الكبار يف املصدر.  2)

 (   أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر. 3)

 (   أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر. 4)

دارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني (   أعضاء جمالس اإل5)

 الكبار يف املصدر. 

( 5أو  4،  3،  2،  1(   أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف )6)

 أعاله. 

 3،  2، 1(   أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه يف )7)

 ( أعاله.  6أو   5،  4، 

 طرف ذو عالقة:

  وااللتزامات املستمرة، ما يلي: يقصد به يف قواعد طرح األوراق املالية 

فيما عدا الشركات التابعة اململوكة بالكامل  ( تابعي املصدر1)

 .    للمصدر

 ( املساهمني الكبار يف املصدر.  2)

 ( أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر. 3)

 ( أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر. 4)

( أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني 5)

 الكبار يف املصدر. 

 ( أعاله.5أو  4،3،2،1( أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف )6) 

يسيطر عليها أي شخص مشار إليه أخرى  منشأةأو شركة ( أي 7)

 ( أعاله.6أو  5،4،3،2،1يف )

يقصد باألقرباء األب  ( من هذا التعريف، فإنه6وألغراض الفقرة )

 واألم والزوج والزوجة واألوالد.
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 باملقارنة مع النصوص احلالية: الئحة حوكمة الشركات "األطراف ذوو العالقة" ألغراض مصطلح تعريف على التعديالت املقرتحة (ه

 

 الئحة حوكمة الشركات

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

   التعريفاتاملادة األوىل: 

… 

 األطراف ذوو العالقة:

 كبار املساهمني يف الشركة. (أ

أعضاء جملس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة  (ب

 وأقاربهم. 

كبار التنفيذيني يف الشركة أو أي من شركاتها التابعة  (ج

 وأقاربهم.

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى كبار  (د

 املساهمني يف الشركة.

اململوكة لعضو جملس  –من غري الشركات  –املنشآت هـ(  

 اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني أو أقاربهم.

الشركات اليت يكون أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار  (و

 التنفيذيني أو أقاربهم شريكًا فيها.

الشركات اليت يكون أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار  (ز

جملس إدارتها أو من كبار  التنفيذيني أو أقاربهم عضوًا يف

 التنفيذيني فيها.

شركات املساهمة اليت ميلك فيها أي من أعضاء جملس  (ح

%( أو 5اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو أقاربهم ما نسبته )

 أكثر، مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )د( من هذا التعريف.

الشركات اليت يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو  (ط

يني أو أقاربهم تأثري يف قراراتها ولو بإسداء كبار التنفيذ

 النصح أو التوجيه. 

أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثري يف قرارات  (ي

 الشركة وأعضاء جملس إدارتها وكبار تنفيذيها.

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة. (ك

   املادة األوىل: التعريفات

… 

 األطراف ذوو العالقة:

فيما عدا الشركات التابعة اململوكة بالكامل  (   تابعي الشركة1)

 .شركةلل

 يف الشركة. الكبار املساهمني(  2) 

 (  أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني للشركة.3) 

 ( أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي الشركة. 4) 

( أعضاء جمالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني 5) 

 الكبار يف الشركة.

 ( أعاله. 5أو  4،3،2،1(   أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم يف )6)

يسيطر عليها أي شخص مشار إليه أخرى  منشأةأو (  أي شركة 7) 

 ( أعاله6أو  5،4،3،2،1يف )

( من هذا التعريف، فإنه يقصد باألقرباء األب 6وألغراض الفقرة )

 واألم والزوج والزوجة واألوالد.

… 
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 4من  4الصفحة 

 الئحة حوكمة الشركات

 النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

هذا التعريف النصائح يستثنى من الفقرتني )ط( و)ي( من و

قدَّم بشكل مهين من شخص مرخص له يف والتوجيهات اليت ت

 ذلك.

… 

2  

   املادة األوىل: التعريفات

… 

 :الشركة القابضة

شركة مساهمة أو ذات مسؤولية حمدودة تهدف إىل السيطرة على 

أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية حمدودة تدعى شركات 

الشركات التابعة، وذلك بامتالك أكثر من نصف رأس مال تلك 

 الشركات أو بالسيطرة على تشكيل جملس إدارتها

… 

، حذف مصطلح "الشركة القابضة" من الئحة حوكمة الشركات

املقرتح على تعريف  يف التعديل هذا املصطلحوذلك نظرًا إىل حذف 

أي من  يف املصطلحعدم ورود هذا ومصطلح "األطراف ذوو العالقة"، 

 .الئحة حوكمة الشركات املنصوص عليها يف األخرى األحكام

 


