مؤشر قوة حماية المستثمرين
أوال :التعريف بالتنافسية:
التنافسياااا ال در اللا تح يق الزل ا اعلىدافت يق اليا م اللمحاف ة اليزافس ال يق
التمالن ب ن اإلنتفج ل وجمىح الز فح لقمطن واليماطن.
ل

الجري أبرل الين يفت ال ول ل حمل العفلم اساااتلتيفت وىتاسااافت سااانمحل ال
ق فس ةيااتمحفت التنفسياا ل وسلف ج ليجيميل ةن اليت اارات العفةل واليتوبااباال .وب
اللرحلل سإن د التل يفت التيااافوم سر أدي ت ف بفلنياااطل لقللفص الوف  -لغفحفت الل م
نيم األييفل وج ب الكففءات والزق ف العفئ يق اعساااات يفت – وك لك بفلنيااااطل لقللفص
الزكمةر بافيتطافتداف أىوات لتل م الياااا افساااافت واإلجراءات التر اليااااتللا األييافل
واعست يفتات ووسفئف لتلمحر د العماةف.

ثانيا :التعريف بتقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال:
حبااا ت اللرحر سااا ملل ةيفتسااال أن ااالل األييفل ةن الطنك ال ولر وحع أبرل اللفتحر
التنفسيا ل العفلي ل سر انن الط ئل الت ارحع ل والتن ي ل الوفةال بط ئل األييفل كيف حعتطر
د ا التلرحر ىتاسال ةوتبال الياق الوامء يق ةجيميل ةوتقفل ةن ةت ارات التنفسيا ل
ةن ف ةت ر قمح حيفحل الييت يرحن.

ثالثا :أهمية مفهوم حماية المستثمرين :
• ن وجمى ىتجل أيق ةن الزيفحل لقييفدي ن حلقف ةن الكقفل تأس اليفل ين طرحا
الوف ف ح ح "ة اااكقل المكفلل" ب ن ةيااافدير اعقق ل والي حرحن وملك س يف حو
ةماتى ال ركل.
التطفحن ب ن ةبفلح كف ةن يف سر الوب
• ن وجمى ىتجال أكطر ةن حيافحال الييااااافدي ن كياف سر أسااااماو األوتاو اليافل ال
الكطرم ،حرالط وانوفاف الكافل ف تأس اليافل ،واتالفافص التا سلافت النلا حال ،وكفافءح
اليماتى يق ةياااتمم ال اااركفت ،واتالففص الل يفت ال اااركفت
أكطر لتوبا ا
وأىائ ف.
• ال ر الع ح ةن ال تاسفت ل أن ةع عت الكقفل التيمحف التر حفرض ف الييت يرحن
الكمن أيق ما لم حكن ل ح م النك يق وجمى يمائ كفس ل أو ما كفنما حو امن ةن
اليبافىتح ةن قطف األ اوف اليلقع ن ل م ال اركفت ،كيف ال ا ر د ال تاسافت
ال األثر اإلحجافبر لمجمى لجافن اليراجعال ،وضاااايافن اسااااتلتل ةجق اإلىاتح،
والفباااااف ب ن وا فال الرئ التنف ا ي وتئ ةجق اإلىاتح يق الوباااا
اليماتى يق ةيتمم ال ركفت والعمائ يق الي م اللمحف.

رابعا :التعريف بمؤشر قوة حماية المستثمرين:

حل اليت اار قمح سااطف حيفحل اليياافدي ن ض ا ق فء أيواافء ةجفل اإلىاتات بإساافءح
اسااتو اء أةاامل ال ااركفت لتزل ا ةكفساا ااوباا ل .وحتم ملك ين طرحا وضاا
ةجيميفت ةز ىح ةن اعستراضااافت حمل ةعفةقل/ةااافلل ةف التم ب ن اااركت ن والنلمي
ب اكف واضاح يق حفلل الوافتب سر اليبافلح .وحتم اختطفت د اليعفةقل ةلفبف القمائح
سر كف ةن  189ةن اعقتبافىات التر الغل ف ال تاسال لتز ح قمح حيفحل الييات يرحن ةن
ختل  3ةت رات سري ل الي ف  3أبعفى لزيفحل الييت يرحن در:
ففس ل ةفلفت األطرا موي العتقل.
• ةت ر نلفو اإلسبفح :حل
ةكفن ل اليياافدي ن يق
• ةت اار نلفو ةيااتول ل أيواافء ةجق اإلىاتح :حل
ةلفضفح أيوفء ةجق اإلىاتح والزي ق م ةيتول ل التعفةف ال االر.
ةكفن ل الييافدي ن سر
• ةت ار سا ملل نلفو ق فء الييافدي ن برس ال يفوم :حل
اعطتص يق األىلل وتس ال يفوم.

خامسا :طريقة قياس المؤشر:
العتي طرحلل الل فس يق ةجيميل ةن الط فنفت وضاااعن بنف جء يق اساااتط فنفت ااايقن
ةزفة ن ةتوبابا ن سر قمان ن ال اركفت واألوتاو اليفل ل ودر الياتن أحواف ج ل أن يل
األوتاو اليفل ل ،وقمان ن اإلجراءات الي ن ل وقماي اإلثطفت ل م اليزفكم.
لكر البااااطح الط افنافت قافبقال لقيلافتنال س ياف ب ن ةوتقف اعقتباااافىات  ،حجري طرح يا ح
استراضفت حمل ةن نح األييفل والبفلل.
أ -افتراضات حول الشركة حُفتر
.1
.2
.3
.4

أن الكمن ال ركل ( ركل الي تري):

ركل ةيفديل ،ةيجقل سر سمو األوتاو اليفل ل بفل ولل.
ل ف ةجق ىاتح وتئ النف ي ةيتول ( )CEOحتبر ب كف قفنمنر لزيفب
ال ركل ( ركل الي تري).
الزاول ييق ف سر ةجفل التبن .
ل ح ف طكل الملح خفةل ب ف.

ب -افتراضات حول الصفقة
 .1حيتقك اليا ا ج ي  60سر اليفئل ةن اااركل الي اااتري وانتو يوااامحن سر
ةجق ىاتح ال ركل اليتلف ةن خييل أيوفء.
 .2حيتقك اليااا ج ي أحواااف ج  90سر اليفئل ةن اااركل الطفئ  ،ودر اااركل اللمء
بت ااغ ف سااقيااقل ةن ةزتت ب األج زح بفلتجزئل .أرقلن ااركل الطفئ ةتخرا ج
ي ىا ج كط را ج ةن ةزتال ف.

.3

.4
.5
.6

حلترح اليا ا ج ي أن حلمء الي اااتري ب اااراء أسااالمل ااافحنفت الطفئ ر ر
اليياتو ةل لتمسا نلفو اطكل الملح الينتجفت الغ ائ ل ل م الي اتري ،وحماسا
الي ااتري يق د ا اعقتراح .وحعفىل اليااعر اليتفا يق  10سر اليفئل ةن ق يل
أةمل الي تري ،ولكن أيق ةن الل يل اليمق ل.
البافلل اليلترحل در جزء ةن الن افط العفىي ل اركل الي اتري ،وع الل خفت
نلفو سقلل ال ركل.
الطرء ااااركال الي ااااتري دا الباااافلال .وحتم الزباااامل يق جي اليماسلافت
اليلقمبل ،كيف حتم جراء جي ييق فت اإلسباااافح التلةل (بيعن أن الباااافلل
حل ل ل ول ين احت فعج أو ال ل يفج).
القزا الباافلل ضاارتا ج ب ااركل الي ااتري .ل ا حلمء اليياافديمن بيلفضاافح الي ا
ج ي واألطرا األخرم التر واسلن يق د البفلل.

سادسا :المتطلبات العالمية لمؤشر نطاق اإلفصاح والتعديالت
التشريعية التي قامت بها الهيئة:
اليتلق األول :ةف ال ااوب ا ل اعيتطفتحل التر الكمن ةماسلت ف كفس ل ةن النفح ل اللفنمن ل
إلاليفء القك الباافلل .حزي ا الل حر "ةاافر" ما كفن ملك الزا ةلباامتا ج يق الييااتول
التنف ي األول أو الي حر الينت ب لق ااااركل سل ُ والُزياا ا "نللل واح ح" ما كفن حقزء
البااامحن ةجق اإلىاتح أو الييااافدي ن ،ة جمال ة ااافتكل اليااا ج ي سر ييق ل
التباااامحنُ والُزياا ا "نللتفن" ما كفن حقزء الباااامحن ةجق اإلىاتح ة ي ء جمال
ة اااافتكل اليااا ج ي سر ييق ل التباااامحنُ والُزيااا "ثتي نلفط" ما كفن حتع ن
البمحن الييفدي ن ،ة ي ء جمال ة فتكل الي ج ي سر التبمحن.
وعساااات فافء اليتلقا األول واليتلقطافت التافل ال قافةان ال ئال بتعا حاف بعا أحكافء اللرات
الملاتي تقم ( )518ليانل  2009ب انن ضاماب الزمكيل وةعفح ر اعنواطفط اليتسايار
يق النزم التفلر:
 .1تعديل تعريف " األطراف ذات العالقة" ليصبح على النحو التالي:

•
•
•
•

تئ وأيواااافء ةجق اإلىاتح وأيواااافء اإلىاتح التنف ا حال العق اف بافل ااااركال،
وال ااركفت التر حيقك س ف أي ةن دتعء حباال ةياا لرح ،وال ااركفت األء أو
التفبعل أو ال ل لل أو الزق فل لق ركل.
أقافتب تئ أو يواااام ةجق اإلىاتح أو اإلىاتح التنف ا حال العق اف حت الا تجال
األول .
ال ااااو اللط عر أو اعيتطفتي ال م كفن ختل الياااانل الياااافبلل يق التعفةف
ةيافديف ج بنياطل  %10سنك ر بفل اركل أو يواما ج سر ةجق ىاتال ف أو اركت ف األء
أو ركفال ف التفبعل.
ال و ال ي ل س لرح يق ال ركل.

 .2إضافة التعريفين التاليين :

العفت
اليبفلح:

الي لرح:

الزفلل التر حتنثر س ف ح فى االوفم اللرات بيااط ةبااقزل ااوباا ل
ةفىحل أو ةعنمحل ح ث الت اخف أو الط و أن ف الت اخف ةبافلح األطرا
مات العتقل ة ةبفلح ال ركل ككف أو ين استغتل البفل الي ن ل
أو الرسي ل بلرحلل ةف لتزل ا ةنفعل وب ل.
الل تح يق التنث ر أو التزكم  -ب اااكف ةطف ااار أو ر ر ةطف ااار -سر
الع ن أرقط ل أيوافء ةجق ىاتح اركل أو اللراتات البافىتح ةن
أو ةن الجيع ل العيمة ل لق ااركل ،وملك ةن ختل ةقك ل نيااطل ةن
األس م أو الزب أو بفالففو أو الرال آخر حتىي ل مات التنث ر.

 .3إضافة مادة جديدة تحت عنوان (إبرام التعامالت أو الصفقات مع األطراف ذات
العالقة) وبرقم ( /12مكررا) تنص في الفقرة األولى منها على:

ع حجمل لق ااااركال براء التعافةتت أو الباااافلافت ة األطرا مات العتقال التر الطقغ
نيااطت ف ( ) %10أو أك ر ةن ق يل أ ُةاامل ال ااركل -وسلف ج آلخر ب فنفت ةفل ل ساانمحل أو
ةرحق ل لق ااركل -ع بيماسلل ةجق اإلىاتح والجيع ل العيمة ل ،و ع حجمل لقلر مو
العتقل التباااامحن يق قرات ةجق اعىاتح و الجيع ل العيمة ل ال ي حبااا ت ب اااانن
التعفةف ال ي حوب ا  .وسر حفل ح وي الغ ر جمدري يق ااروط الباافلل أو التعفةف
حتع ن ايفىح الزبمل يق ةماسلل ةجق اإلىاتح و الجيع ل العيمة ل.
اليتلق ال فنر :ةف ما كفن حُ اترط اإلسبافح اليطف ار ين القك البافلل ل الجي مت ،أو
ال ئل  ،أو الييافدي ن .حزيا الل حر "ةافر" ما لم حُ اترط أي سبافحُ والُزيا "نللل
واح ح" ما كفن حُ ااترط اإلسباافح ين اروط الباافلل ،لكن ع حُ ااترط اإلسباافح ين
العفت اليبافلح اليتعقا بفليا ج ي ُ والُزيا "نللتفن" ما كفن حُ اترط اإلسبافح
ين كف ةن روط البفلل ،والعفت اليبفلح اليتعقا بفلي ج ي .
وعساات ففء اليتلق ال فنر الم الع حف اليفىح (/12ةكرت )1/الوفةاال بإسباافح األطرا
مات العتقل ،ل بطح نب ف يق النزم التفلر:
ما كفن ألح األطرا مات العتقل العفةف ة ال ركل أو ال ركل األء أو أي ةن ركفال ف
التفبعل أو ال ال لل ،وبقغن نياطل د ا التعفةف ( ) %10أو أك ر ةن ق يل أ ُةامل ال اركل -
وسلف ج آلخر ب فنفت ةفل ل ساانمحل أو ةرحق ل لق ااركل ،-الع ن يق ملك اللر مي العتقل
اإلسباااافح الفمتي بيمجا كتافب حمجا ليجق اإلىاتح ين طط عال التعافةاف و ااااروطا
وجي اليعقمةفت الجمدرحل ين حباات أو ةياافديت سر ال ااركت ن طرسر الباافلل أو
التعفةف وة م ةبقزت أو ةنفعت  ،ويق ةجق اىاتح ال ركل اعسبفح الفمتي لقيمو.
اليتلق ال فلث :ةف ما كفن حُ اترط اإلسبافح سر التلرحر اليانمي .حُزيا الل حر "ةافر"
ما لم حُ ااترط أي سباافح ين د الباافللُ والُزياا "نللل واح ح" ما كفن حُ ااترط
اإلسباافح ين ااروط القك الباافلل ،لكن ع ح ااترط اإلسباافح ين العفت اليباافلح

اليتعقا بفليا ج ي ُ والُزيا "نللتفن" ما كفن ُح اترط اإلسبافح ين كف ةن اروط
القك البفلل ،والعفت اليبفلح اليتعقا بفلي ج ي .
وعسااات ففء اليتلق ال فلث الم الواااي ن الع حف اليفىح (/12ةكرت )1/الوفةااال بإسبااافح
األطرا مات العتقل ،الن التفلر:
حتم ىتا الففةا ف التعفةف الي افت ل سر الفلرح ( )1ةن د اليفىح و اروط والعفت
اليباااافلح اليتعقا بفللر مي العتقل سر الط فنفت اليفل ل الياااانمحل التر العر يق
الجيع ل العيمة ل والن ر القك الط فنفت يق اليمق اعلكترونر لقيمو وال ركل.
اليتلق الراب  :ةف ما كفن حُ ااترط أن حفبااح الي ا ج ي ين العفت اليباافلح ل
ةجق اإلىاتح .حُزيا الل حر "ةافر" ما لم حُ اترط أي سبافحُ والُزيا "نللل واح ح"
ما كفن حُ ااترط سباافح يفء ين وجمى العفت سر اليباافلح ىون ال خمل سر الففةا ف
ةز ىحُ والُزيا "نللتفن" ما كفن حُ اترط اإلسبافح ين جي الزلفئا الجمدرحل ب انن
حبل الي ج ي سر ةفلل ال ركل الي ترحل وال ركل الطفئعل.
وعسااات ففء اليتلق الراب الم الواااي ن الع حف اليفىح (/12ةكرت )1/الوفةااال بإسبااافح
األطرا مات العتقل ،الن التفلر:
ما كفن ألح األطرا مات العتقل العفةف ة ال ركل أو ال ركل األء أو أي ةن ركفال ف
التفبعل أو ال ال لل ،وبقغن نياطل د ا التعفةف ( ) %10أو أك ر ةن ق يل أ ُةامل ال اركل -
وسلف ج آلخر ب فنفت ةفل ل ساانمحل أو ةرحق ل لق ااركل ،-الع ن يق ملك اللر مي العتقل
اإلسباااافح الفمتي بيمجا كتافب حمجا ليجق اإلىاتح ين طط عال التعافةاف و ااااروطا
وجي اليعقمةفت الجمدرحل ين حباات أو ةياافديت سر ال ااركت ن طرسر الباافلل أو
التعفةف وة م ةبقزت أو ةنفعت  ،ويق ةجق اىاتح ال ركل اعسبفح الفمتي لقيمو.
اليتلقا الوافة  :ةاف ما كافن ح ااااترط أن اللمء د ئال خافتج ال ،كيراج خافتجر ة تج،
بيراجعل البافلل قطف اليفة ف .حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن اإلجفبل بفلنفرُ والزيا
"نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل ر ر ملك.
وعساااات فافء اليتلقا الوافة الم الوااااي ن اليافىح تقم ( /12ةكرت) الوافةاااال باإبراء
التعفةتت أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
وحج الل م القك التعفةتت أو الباافلفت وةراجعل ااروط ف قطف براة ف بيعرسل ح م
اااركفت الوطرح اليتوبااابااال سر ةجفل التعفةف أو البااافلل وحكمن التل م يق نفلل
ال ركل.

سابعا :المتطلبات العالمية لمؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس
اإلدارة والتعديالت التشريعية التي قامت بها الهيئة:

اليتلقا اعول :ةاف ما كافن ةيكناف ج ألي ةا ص ةن اليياااافدي ن أن حز جياف الياااا ا ج ي
ةياتول ل األضارات التر ألزلت ف البافلل ب ن ال اركل الي اترحل وال اركل الطفئعل بفل اركل.
حزياا الل حر "ةااافر" ما لم حكن ةيكنف ج الزي ف الياا ج ي د اليياااتول ل ،أو كفن
ةيكنف ج الزي ق اليياتول ل بياط الت ل أو سامء الن ل سل ُ والُزيا "نللل واح ح" ما لم
حكن ةيكناف ج الزي اف الياااا ا ج ي الييااااتول ال ع ما ثطان الانث ر يق اليماسلال يق دا
البفلل أو ما االبفن البرسفال بفإلديفلُ والزي "نللتفن" ما كفن ةيكنف ج الزي ف الي
ج ي الييااااتول ال ينا ةاف الكمن القاك الباااافلال ر ر يافىلال أو ينا ةاف القزا ضاااارتا ج
بفلييفدي ن اآلخرحن.
وعسات ففء اليتلق األول الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
الل الييااتول ل ين األضاارات التر لزلن بفل ااركل ما الم براء التعفةتت أو الباافلفت
ة األطرا مات العتقال بافليوافلفال لقطنا ( )1ةن دا اليافىح أو ما ثطان أن التعافةاف أو
الباافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت ةباافلح والواار بفقر اليياافدي ن يق كف
ةن:
أ -يوم ةجق

اإلىاتح مو العتقل بفلتعفةف.

حزياف ج ال اليماسلال
اليتلقا ال افنر :ةاف ما كافن ةيكناف ج ألي ةا ص ةن الييااااافدي ن أن ج
(الييااتول التنف ي األول(، )CEOأيواافء ةجق اإلىاتح) ةيااتول ل األضاارات التر
ألزلت ف الباافلل بفل ااركل .حُزي ا الل حر "ةاافر" ما لم حكن ةيكنف ج الزي ف ج ل اليماسلل
د الييااتول ل ،أو ما كفن ةيكنف ج الزي ق ف الييااتول ل سل بيااط الت ل أو ساامء الن لُ
والُزيا "نللل واح ح" ما كفن ةيكنف ج الزي ق ف اليياتول ل النفجيل ين اإلديفلُ والزيا
"نللتفن" ما كفن ةيكنف ج الزي ف ج ل اليماسلل اليياااتول ل ين ةف الكمن القك البااافلل ر ر
يفىلل أو ين ةف القزا ضرتا ج بفلييفدي ن اآلخرحن.
وعسات ففء اليتلق ال فنر الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
الل الييتول ل ين األضرات التر لزلن بفل ركل ما الم براء التعفةتت أو البفلفت ة
األطرا مات العتقال بافليوافلفال لقطنا ( )1ةن دا اليافىح أو ما ثطان أن التعافةاف أو
الباافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت ةباافلح والواار بفقر اليياافدي ن يق كف
ةن:
ب -ةجق اإلىاتح ما ةااا ت اللرات بإجيفص اآلتاء ،أةف اما كفن اللرات ةااافىتا ج
بفألرقط ل ست حيانل ين اليعفتضامن ةت كفنما ق أثطتما ايتراضا م بيزوار
الجقيل ،سإما الغ أح األيوفء ين الجقيل التر ة ت س ف اللرات ست النتفر

ةيااااتول تا ع ما أثطان يا ء يقيا بافللرات أو يقم با ة يا ء اسااااتلافيتا
اعيترا يق .
اليتلق ال فلث :ةف ما كفن حيكن ليزكيل ةف بلفل البافلل ين ةا وت حكم لبافلح أي
ة ص ةن الييااافدي ن .حُزيا ا الل حر "ةااافر" ما لم حكن ةيكنف ج سيااال العل  ،أو ما كفن
الفياال ةيكنف ج سل سر حفل ثطمت الت ل أو ساامء الن لُ والُزيا "نللل واح ح" ما كفن
حيكن سياال العل ين ةف الكمن الباافلل جفئرح بفلنيااطل لقيياافدي ن اآلخرحن أو سااتقزا
الورت ب مُ والُزي "نللتفن" ما كفن حيكن سيل العل ين ةف الكمن البفلل ر ر يفىلل
أو النلمي يق العفت سر اليبفلح.
وعسات ففء اليتلق ال فلث الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
وحكمن لقيزكيل ما ثطن ل ف أن التعفةف أو البااافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت
ةبفلح والور بفقر الييفدي ن أن الزكم بإلغفء التعفةف أو البفلل.
اليتلق الراب ةف ما كفن الياا ج ي ساا س العمحواافت يق األضاارات التر لزلن
بفل ااركل ين ة ا وت حكم لباافلح أي ة ص ةن اليياافدي ن .حُزي ا الل حر "ةاافر" ما
كفنن اإلجفبل بفلنفرُ والزي "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل يك ملك.
وعسات ففء اليتلق الراب الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
وحكمن لقيزكيل ما ثطن ل ف أن التعفةف أو البااافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت
ةباافلح والواار بفقر اليياافدي ن أن الزكم بإلغفء التعفةف أو الباافلل و لزاء اللر مو
العتقال بانن حتىي لق ااااركال أي تبح أو ةنفعال الزللان لا سوااااتج ين التعمحا ما ثطان
لزفو ضرت بفل ركل.
اليتلق الوفة  :ةف ما كفن الياا ج ي ساا س األتبفح التر جنفدف ةن الباافلل ين
ة ا وت حكم لباافلح أي ة ص ةن اليياافدي ن .حُزي ا الل حر "ةاافر" ما كفنن اإلجفبل
بفلنفرُ والزي "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل يك ملك.
وعساااات فافء اليتلقا الوافة الم الوااااي ن اليافىح تقم ( /12ةكرت) الوافةاااال باإبراء
التعفةتت أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
وحكمن لقيزكيل ما ثطن ل ف أن التعفةف أو البااافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت
ةباافلح والواار بفقر اليياافدي ن أن الزكم بإلغفء التعفةف أو الباافلل و لزاء اللر مو
العتقال بانن حتىي لق ااااركال أي تبح أو ةنفعال الزللان لا سوااااتج ين التعمحا ما ثطان
لزفو ضرت بفل ركل.

اليتلق اليافىس :ةف ما كفن ةيكنف ج اللط ا يلمبتر الياجن والغراةل يق اليا ج ي .
حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن اإلجفبل بفلنفرُ والزيا "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل
يك ملك.
وعست ففء اليتلق اليفىس الم اجراء ةف حقر:
أ -احوافح أن اللفنمن اعالزفىي تقم ( )8ليانل  1984سر انن ال اركفت التجفتحل بفلطن
( )5،3ةن اليفىح ( )322حن يق :
ة ي ء اعختل بنحل يلمبل ا اا ا حن يق ف قفنمن اخر حعفق بفلزط ة ح ع اللف ين
ثتثل ا اا ر وع التجفول ساانت ن وبغراةل ع اللف ين ي اارح آع ىتدم وع الجفول ةفئل
الف ىتدم او بإح م دفال ن العلمبت ن -3 :كف ةن قمء بيااامء قبااا الزبااا الع ن ل
اليل ةل ةن ال اااركفء بنك ر ةن ق يت ف الزل ل ل -5 .كف ة حر او يوااام ةجق اىاتح او
ةبااف مكر يي ا ب فنفت كفمبل سر الي زان ل او سر حياافب اعتبفح والوياافئر او ارفف
ين ييا مكر وقافئ جمدرحال سر دا المثافئا وملاك بلباااا اخفافء حل لال اليركز اليافلر
لق ركل.
ب -احوافح أن اللفنمن اعالزفىي تقم ( )3ليانل  1987بإةا ات قفنمن العلمبفت بفليفىال ن
( )404،423حنبفن يق يلمبتر اليجن والغراةل:
ىون اإلختل بعلمبل الزط أو الغراةل اليلرتح سر اليفىح ( )404ب اانن خ فنل اعةفنل و
اليفىح ( )423ب انن الغش سر اليعفةتت التجفتحل الماتىال ن بفللفنمن اعالزفىي تقم ()3
ليانل  1987بإةا ات قفنمن العلمبفت ،حكمن لقيزكيل اليوتبال ما ثطن ل ف أن التعفةف
أو البافلل ر ر يفىلل أو النلمي يق العفت ةبافلح والوار بفقر الييافدي ن أن الزكم
بإلغفء التعفةف أو البافلل و لزاء اللر مو العتقل بنن حتىي لق اركل أي تبح أو ةنفعل
الزللن ل سوتج ين التعمحا ما ثطن لزفو ضرت بفل ركل.
اليتلق اليافب  :ةف ما كفن بإةكفن الي ي ن ةن الييافدي ن تس ىيمم قوافئ ل ببامتح
ةطف ارح أو ر ر ةطف ارح بياط األضارات التر ألزلت ف البافلل ب ال اركل .حُزيا الل حر
"ةفر" ما لم حكن ةيكنف ج تس ال يفوم أو كفن ملك ةتفحف ج سل لقييفدي ن ال حن بزملال م
أك ر ةن  10سر اليفئل ةن أسا ا م تأس ةفل ال اااركلُ والُزيا ا "نللل واح ح" ما كفن
حيكن لقييااافدي ن ال حن بزملال م  10سر اليفئل أو أقف ةن أسااا م تأس اليفل أن حل يما
ال يفوم ةف ببمتح ةطف رح أو ر ر ةطف رح.
وعسات ففء اليتلق اليافب الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :

سر حفل براء ال ركل العفةتت أو ةفلفت ة األطرا مات العتقل ،حكمن لكف ةيفدم
حيقك  %5سنك ر ةن أسا م ال اركل الزا سر تس ىيمم قوافئ ل أةفء اليزكيل اليوتبال
ض أطرا التعفةف أو البفلل ...

ثامنا :المتطلبات العالمية لمؤشر سهولة قيام المساهمين بالدعاوى
والتعديالت التشريعية التي قامت بها الهيئة:
المتطلب األول :ةف نلفو الييااتن ات اليتفحل لقي ي ن ةن اليياافدي ن ةن جفن الي ي
يق وال ا مى أثنفء اليزفكيل .الزيا نللل واح ح لكف ةن األنماص التفل ل ةن اليياتن ات
اليتافحال :اليعقمةافت التر أ ااااافت اليا ي يق ا ل يزةا اعسااااتنافى ل اف سر ىسافيا ُ
واليعقمةافت التر ال ُ طان ةطاف اااارح حلافئا ةزا ىح سر اليلافلطال التر أوىي اف اليا ير لا م
اليزكيلُ وأحل ةعقمةفت مات ةااقل بيمضاامص اليلفلطلُ بفإلضاافسل ل أحل ةعقمةفت ق
التىي ل اكت ف ةعقمةفت مات ةقل.
وعسات ففء اليتلق األول الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
سر حفل براء ال ركل العفةتت أو ةفلفت ة األطرا
حيقك  %5سنك ر ةن أس م ال ركل الزا س يف حقر:

مات العتقل ،حكمن لكف ةيفدم

اعطتص يق جي اليياااتن ات والمثفئا اليتعقلل بفلتعفةتت أو البااافلفت وسزبااا ف
والع ن "ة قا ةيتلف" يق نفلت الوفةل لفز التعفةف أو البفلل.
اليتلق ال فنر :ةف ما كفن حيكن لقي ير اساتجماب الي ي يق وال ا مى وةنفق ات ل م
ببامتح ةطف ارح أثنفء اليزفكيل .حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن اإلجفبل بفلنفرُ والزيا
"نللل واح ح" ما كفن د ا اعساتجماب واتىا ج لكن حياتقزء الزبامل يق ةماسلل ةياطلل
ةن اللفضاار يق األساائقل التر سااتلرحُ والزيا "نللتفن" ما كفن ةيكنفج ،وع حتلق
ةماسلل ةيطلل.
وعسات ففء اليتلق ال فنر الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
سر حفل براء ال اركل العفةتت أو ةافلفت ة األطرا
حيقك  %5سنك ر ةن أس م ال ركل الزا س يف حقر:

مات العتقل ،حكمن لكف ةيافدم

تس ىيمم قواافئ ل أةفء اليزكيل اليوتباال ض ا أطرا التعفةف أو الباافلل إللزاة م
بتل حم كفسل الييااتن ات والمثفئا وحكمن ل الزا سر المج األساائقل ل أطرا التعفةف
أو البفلل عستجتء الزل لل.

اليتلقا ال افلاث :ةاف ما كافن حيكن لقيا ير الزباااامل ةن اليا ي يق ا يق ةجيميافت
ةن اليياتن ات مات الباقل ىون الز ح  .حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن اإلجفبل بفلنفرُ
والزي "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل يك ملك.
وعسات ففء اليتلق ال فلث الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
سر حفل براء ال اركل العفةتت أو ةافلفت ة األطرا
حيقك  %5سنك ر ةن أس م ال ركل الزا س يف حقر:
تس ىيمم قواافئ ل أةفء اليزكيل اليوتباال ض ا أطرا
بتل حم كفسل الييتن ات والمثفئا....

مات العتقل ،حكمن لكف ةيافدم
التعفةف أو الباافلل إللزاة م

اليتلق الراب  :ةف ما كفن حيكن لقييافدي ن ال حن بزملال م  10سر اليفئل ةن ي ى أس م
ال ااركل اليلفلطل بيعفحنل ةيااتن ات د الباافلل وسزبا ف قطف قفةل أحل ىيمم قواافئ ل
حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن اإلجفبل بفلنفرُ والزيا "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل
يك ملك.
وعسات ففء اليتلق الراب الم الواي ن اليفىح تقم ( /12ةكرت) الوفةال بإبراء التعفةتت
أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
سر حفل براء ال ركل العفةتت أو ةفلفت ة األطرا
حيقك  %5سنك ر ةن أس م ال ركل الزا س يف حقر:

مات العتقل ،حكمن لكف ةيفدم

اعطتص يق جي اليياااتن ات والمثفئا اليتعقلل بفلتعفةتت أو البااافلفت وسزبااا ف
والع ن "ة قا ةيتلف" يق نفلت الوفةل لفز التعفةف أو البفلل.
اليتلقا الوافة  :ةاف ما كافن حيكن لقيياااافدي ن الا حن بزملال م  10سر اليافئال ةن يا ى
أس ا م ال ااركل اعسااتعفنل بيفتش حكمةر لقتزل ا سر الباافلل ب ن ال ااركت ن الي ااترحل
والطفئعل والتزل ا ب انن ف ىون قفةل ىيمم سر اليزكيل .حُزيا الل حر "ةافر" ما كفنن
اإلجفبل بفلنفرُ والزي "نللل واح ح" ما كفنن اإلجفبل يك ملك.
وعساااات فافء اليتلقا الوافة الم الوااااي ن اليافىح تقم ( /12ةكرت) الوافةاااال باإبراء
التعفةتت أو البفلفت ة األطرا مات العتقل سلرح الن يق :
سر حفل براء ال ركل العفةتت أو ةفلفت ة األطرا
حيقك  %5سنك ر ةن أس م ال ركل الزا س يف حقر:

مات العتقل ،حكمن لكف ةيفدم

ب -اللا حم طقا ل ال ئال لفز التعافةاف أو الباااافلال والتانكا ةن يا ء ةوافلفت اف
اعجراءات الماتىح ب ا اللرات.

الخاتمة:
ع حزال اللرحر سا ملل ةيفتسال األييفل ةياتيرا ج ودنفك اللمت ح ا ةت ار قمح حيفحل
الييات يرحن ابت اء ةن د ا العفء بل فس جمان أخرم ةن قفنمن ال اركفت ال ل يق قمح
حيفحل ةياافدير األقق ل ،ح ث الم اضاافسل  3ةت اارات ج ح ح ،در :ةت اار ة م حلمو
الييافدي ن ،وةت ار قمح د كف الزمكيل ،وةت ار ة م اففس ل ال اركفت .بفإلضافسل ل
النفلفت اللفنمن ل اليرالطلل بتلفضاااار
ملك ،الم ضاااافسل ةكمن ج ح ب اااانن الوباا ا
الييفدي ن وملك ضين ةت ر "س ملل اللفضر الييفدي ن" الزفلر.

