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 األولالباب 

 متهيديةأحكام 

  متهيداملادة األوىل: 

واااع اإلجااراءات واملتطلبااات والشااروط الاليمااة لتسااجيل املسااتثمرين إىل هاايا القواعااد  تهاد   ( أ 

شااخامل األ التزاماااتحتديااد واألجانااب املااؤهلن لاادة اهليئااة لالسااتثمار يف األسااهم املدرجااة،    

 .  م يف ذلك الشأيهل املرخص

 ال ساايما مااا ورد ماان أحكااا  يف  و لوائحااه التنفيييااة و النظااا بأحكااا   هاايا القواعااد  ال ختاال (   

 ،امل املااارخص هلااامالئحاااة األشاااخو ،والئحاااة سااالوكيات الساااو  ،قواعاااد التساااجيل واإلدرا 

 قواعد مكافحة غسل األموال و متويل اإلرها .و ،والئحة االندما  واالستحواذ

  تنطبق هيا القواعد على مواط ي دول لجل  التعاوي اخلليجي.ال (   

 تعريفات ال املادة الثانية:

نظااا  السااو  املاليااة الصااادر باملرسااو     القواعااد يف هاايا أينمااا وردت  بكلمااة لالنظااا ل  يقصااد ( أ 

 .ها1/6/0414تاريخ ( و11امللكي رقم ) /

ويف قائماة   ،املعاني املوااحة هلاا يف النظاا     القواعدقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هيا ي (   

ماا   يقاس سايا  الانص بغاري       ،املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة الساو  املالياة وقواعادها   

 ذلك.

لغااارط تطبياااق أحكاااا  هااايا القواعاااد، يقصاااد بالكلماااات والعباااارات الاااواردة أدنااااا املعااااني   (   

 :كل منها ما  يقس سيا  النص بغري ذلك إياءاملواحة 
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وفقاًا   واملساتثمر األجانيب املؤهال   م يَِّقا اتفاقية بن الشخص املارخص لاه املُ   اتفاقية االستثمار:-

 من هيا القواعد.( 01)لشروط املنصومل عليها يف املادة ل

طلباه   يقايم أي  علاى شاخص مارخص لاه اتفاق ماع مقاد  الطلاب         :امُلَقيِّمالشخص املرخص له -

، أو الشخص املرخص له الايس يكاوي طرفاًا يف اتفاقياة     للتسجيل كمستثمر أجنيب مؤهل

 .االستثمار

 لقواعد.ا اهليعليه وفقًا ملوافق ا ؤهلاملجنيب األستثمر املعميل  :وافق عليهاملعميل ال -

لالساتثمار   القواعاد هلايا  وفقاًا   مساجل لادة اهليئاة    مستثمر أجنيب :ؤهلاملجنيب األستثمر امل-

 .املدرجةيف األسهم 

 .َقيِّمُمشخص مرخص له إىل  تسجيلال اليس يقد  طلب األجنيب املستثمر :مقد  الطلب-

 عفاء: اإلالثالثةاملادة 

الشاااخص أو  عمالئاااه واملساااتثمر األجااانيب املؤهااال أ أو عمالئاااه مقاااد  الطلاااب أو إعفااااءللهيئاااة  ( أ 

تلقااا  ت إما بناًء علاى طلاب    ،كليًا أو جزئيًا قواعداملرخص له من تطبيق أس من أحكا  هيا ال

   .أو مببادرة منها أس منهممن 

 يفلان ياؤ ر بشاكل ساليب وجاوهرس       ذلاك أس حكام عنادما تارة أي     اإلعفااء مان   إعاليللهيئة  (   

 املستفيد من اإلعفاء.

 التظلم حق : الرابعةاملادة 

قرار أو إجراء تتخايا   حيق ألس شخص خااع هليا القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأي أس 

 .اهليئة وفقًا ألحكا  هيا القواعد
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 الثاني الباب                                        

 التسجيلطلبات 

 

 شروط التسجيل :األول الفصل                               

 : التسجيل اخلامسةاملادة 

مجيااع شااروط التسااجيل  اسااتيفاء تسااجيل مقااد  الطلااب كمسااتثمر أجاانيب مؤهاال   يشاا ط ل            

 ( من هيا القواعد.6احملددة يف املادة )

 شروط التسجيل املادة السادسة:

 املؤهلةاملؤسسات املالية  ( أ 

 

مؤسسااة ماليااة ذات شخصااية اعتباريااة ماان إحاادة الفئااات     يكااوي مقااد  الطلااب  جيااب أي  (0

   :اآلتية

 .البنوك .أ 

   .األورا  املاليةالوساطة و شركات .  

 .صناديقال يرسمد .  

 .تأمنال شركات .د 

( ماان هاايا املااادة  0ار إليهااا يف الفقاارة الفرعيااة )أ/ املشااتكااوي املؤسسااات املاليااة  جيااب أي  (1

)أو خاااعة إلشارافها ورقابتهاا(، يف دولاة تطباق معاايري       من قبل هيئة تنظيمية هلا  ًامرخص

 ها.دياهليئة أو مقبولة لال  تطبقها تنظيمية ورقابية مما لة للمعايري 
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 املالية حجم املؤسسة (   

 

مثانياة عشار ألا      (08.751.111.111) يديرها مقد  الطلب ال  األحول قيمة تبلغ أي جيب  (0

 ا ااد خفااس وللهيئااة ،)أو مااا يعادهلااا(  أكثاار أو مليااوي ريااال سااعودس ئااة ووسااوي موساابع 

 ملياوي رياال   ومئاتن ووسان   أحاد عشار ألا     (00.151.111.111) إىل األحاول  لتلاك  األدنى

 )أو ما يعادهلا(. سعودس

 

   :اآلتيال  يديرها مقد  الطلب األحول تشمل  ألغراط هيا القواعد، (1

 .االستثمارألغراط قد  الطلب أو لجموعته ملاململوكة األحول  . أ

 . سا  شخص أو أشخامل آخرينمقد  الطلب أو لجموعته  ال  يديرهااألحول  .  
 

 اخلربة االستثمارية (   

األورا  املالية مرتبطة ب نشاطاتل ممارسًا يهتابعأس من جيب أي يكوي مقد  الطلب أو  

 .ال تقل عن و  سنوات مدةواالستثمار فيها 

 العمالء املوافقة علىاملادة السابعة: 

 سا  أس من عمالئه ما  يف األسهم املدرجة  االستثمارال جيوي للمستثمر األجنيب املؤهل  ( أ 

 عليه وفقًا ألحكا  هيا القواعد. ًاالعميل موافق يكن

 اآلتي: مستثمر أجنيب مؤهل للموافقة على عميليش ط  (   

 

عن إدارة أموال العميل عند  األجنيب املؤهل مسؤواًلأي يكوي مقد  الطلب أو املستثمر  (0

 استثمارها يف األسهم املدرجة.  
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 :أي يكوي العميل (1

 

 ًامؤسساجلماعي املش ك( ج االستثمار أو أس نوع آخر من برام) ًااستثماري ًاحندوق . أ

 ال  تطبقها للمعايري مما لة ورقابية تنظيمية معايري تطبق دولة يفله  ًاأو مرخص

 ، أوهاديل مقبولة أو اهليئة

 ( من هيا القواعد.6تستويف مجيع شروط التسجيل احملددة يف املادة ) ماليًة مؤسسًة .  

 

 تسجيللإجراءات ا :الثاني الفصل

 تسجيلالطلب   :الثامنةاملادة 

 نموذ  الطلب الايس حتاددا  إىل الشخص املرخص له امُلَقيِّم وفقًا لجيب أي ُيقد  طلب التسجيل   ( أ 

 (1.0) رقام  املطلوباة يف امللحاق  أي يكوي الطلب مصحوبًا باملستندات واملعلومات جيب ، واهليئة

 .القواعدمن هيا 

اإلجاراءات املنصاومل عليهاا    الطلب وفقًا للمعايري و تقييم امُلَقيِّمجيب على الشخص املرخص له  (   

 .  با ال امن هي الثالث فصليف ال

 

 ساا    ساتثمر يالطلاب الايس     مقاد  الا  جياب أي يساتوفيها   الشاروط اإلااافية    :التاساعة املاادة  

 عمالئه

يف األسااهم ماان عمالئااه  تعااود لعمياال أو أكثاار    يسااتثمر أمااواالً أي كاااي مقااد  الطلااب ينااوس     إذا 

 مقد  الطلب القيا  باآلتي:  على فاملدرجة، 

 

 األساهم املدرجاة  اساتثمار أماوال تعاود لعمالئاه يف     نيتاه  ب امُلَقايِّم  الشخص املارخص لاه    إشعار (0

 وتوايح هوياتهم.
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مان   (1.0)رقام  املعلوماات اإلااافية املطلوباة يف امللحاق     بامُلَقايِّم  لشاخص املارخص لاه    ا تزوياد  (1

العمالء اليين ينوس مقاد  الطلاب االساتثمار     استيفاءمدة  تقييمهيا القواعد لتمكينه من 

 .وفقًا هليا القواعد قةشروط التسجيل ذات العال سابهم ل

 امُلَقيِّمالشخص املرخص له  إىلاملقدمة  واملستندات وماتلدقة املع :العاشرةاملادة 

الشاخص املارخص    إىل لا  يقادمها مقاد  الطلاب    اواملساتندات  أي تكوي مجيع املعلومات  جيب ( أ 

 غري مضللة.وحديثة و ححيحةو كاملة امُلَقيِّمله 

تطارأ  جوهرياة  ريات باأس تغا   فاوراً امُلَقايِّم  الشاخص املارخص لاه     إشاعار  مقاد  الطلاب  جيب على   (   

 .  سابقًااملقدمة أو املستندات على املعلومات 

 

  : تقييم الطلباتالثالثفصل ال

 امُلَقيِّمالقرار من قبل الشخص املرخص له اختاذ  :ا ادية عشرةاملادة 

ال خااالل ماادة التسااجيل طلااب شااأي يف أي يتخااي قاارارًا امُلَقاايِّم الشااخص املاارخص لااه جيااب علااى  ( أ 

 املطلوبة وفقًا هليا القواعد. املستنداتواملعلومات  مجيع تسلم من أيا  5 تتجاوي

بعااد اختاااذ مجيااع اخلطااوات الاليمااة للتأكااد ماان      امُلَقاايِّمجيااب علااى الشااخص املاارخص لااه     (   

طلاب  قباول   املشاار إليهاا يف الفقارة )أ( مان هايا املاادة       واملساتندات اكتمال وحاحة املعلوماات   

 :أيمتى ما رأة التسجيل 

 

 .القواعدهيا تطلبات املنصومل عليها يف املالطلب املقد  يتوافق مع  (0

 املنصوملذات العالقة شروط التسجيل ل مستوفويحيثما ينطبق(  ،ءاوعمال)مقد  الطلب  (1

 .هيا القواعدعليها يف 
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علاى   وجاب  ،من هايا املاادة   ( )املتطلبات املنصومل عليها يف الفقرة والشروط  إذا   ُتستو  (   

 رفس الطلب.امُلَقيِّم الشخص املرخص له 

 االستثماراتفاقيات  :ةعشر الثانيةاملادة 

علاى   ماع مقاد  الطلاب   عند قبوله طلب التسجيل االتفا  امُلَقيِّم جيب على الشخص املرخص له  ( أ 

 لحد األدنى من املتطلبات املنصومل عليها يف هيا املادة.مستوفية ل استثماراتفاقية مسودة 

 :دنىكحد أاملتطلبات اآلتية جيب أي تتضمن اتفاقية االستثمار  (   

  

هااايا  يف التساااجيل املنصاااومل عليهااااشاااروط  ا ءيؤكاااد اساااتيفا مقاااد  الطلااابمااان  إقااارار (0

 .القواعد

للشااخص  مبوجااب هاايا القواعاادبتااوفري مجيااع املعلومااات املطلوبااة   مقااد  الطلاابتعهااد ماان  (1

 .امُلَقيِّم املرخص له

 وقااائعبااأس ظاارو  أو   فااورًا امُلَقاايِّم الشااخص املاارخص لااه  بإشااعارتعهااد ماان مقااد  الطلااب    (1

 .مبوجب هيا القواعد تستوجب اإلشعار

أو  للهيئااةامُلَقاايِّم لشااخص املاارخص لااه ا إفصاااحيؤكااد فيااه قبولااه  مقااد  الطلااب ماان إقاارار (4

مطلو  اإلفصااح هلاا مبوجاب األنظماة ذات     حكومية أخرة يف اململكة  السو  أو أس جهة

أو النظااا  ولوائحااه القواعااد هاايا  مبوجااب يتساالمها أو مسااتندات معلومااات أس عاان العالقااة

 التنفييية  

 .اولوائحه السو  قواعدولوائحه التنفييية و النظا لتزا  تعهد من مقد  الطلب با (5
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 إشعار اهليئة بالقرار املتخي حول الطلب :ةعشر الثالثةاملادة 

 

اهليئاة كتابياًا بقارارا املتخاي حاول الطلاب خاالل         إشاعار امُلَقايِّم  جيب على الشخص املرخص له  ( أ 

 ياختااالاا  ألساابا  يواااح ا بيانااًااإلشااعار يتضاامن  ذلااك القاارار، علااى أيتاااريخ ماان  يااو  واحااد

   .اهليئة حتددهابالصيغة ال  وذلك بناًء عليها  القرار

 :اآلتي أي يقد  للهيئة وجب، التسجيل طلبقبول امُلَقيِّم كاي قرار الشخص املرخص له  إذا  (   

 

( ماان امللحااق س/0( و)ط/0املشااار إليهااا يف الفقاارتن الفاارعيتن )  واملسااتندات املعلومااات (0

 ( من هيا القواعد.1.0رقم )

 مسودة اتفاقية االستثمار. (1

 :  اآلتي يؤكدللهيئة  ًامكتوب ًاقرارإ (1

 

يف شروط التسجيل املنصومل عليهاا  لحيثما ينطبق(  ،وعمالئه)مقد  الطلب  استيفاء . أ

 .القواعدهيا 

لحااد األدنااى ماان لمااع مقااد  الطلااب مسااتوفية  اسااتثمارعلااى مسااودة اتفاقيااة  االتفااا  .  

 .قواعدمن هيا ال (01)املنصومل عليها يف املادة  املتطلبات

 : مراجعة اهليئةعشرة الرابعةاملادة 

املتخاي يف  امُلَقيِّم يصبح قرار الشخص املرخص له  خالل بالفقرة ) ( من هيا املادة،مع عد  اإل ( أ 

 واملساتندات م اهليئاة مجياع املعلوماات    تسالُ  تااريخ  مان  أيا   1شأي طلب التسجيل نهائيًا بعد مرور 

 ( من هيا القواعد.01وجب املادة )ذات العالقة واملطلوبة مب

يف شااأي طلااب التسااجيل  امُلَقايِّم قاارار الشاخص املاارخص لااه  فاارط ماادة إااافية ملراجعااة  للهيئاة   (   

كتابياًا  بايلك  امُلَقايِّم  الشخص املرخص لاه   اهليئة يف هيا ا الة ُتشعرمناسبًا، وتراا  سب ماحب

 .من هيا املادة قبل انتهاء الف ة احملددة يف الفقرة )أ(
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الا  حاددتها يف اإلشاعار    اإلااافية  خاالل املادة   كتابيًا امُلَقيِّم اهليئة الشخص املرخص له  ُتشعر (   

املاادة بوجاو  تعاديل قارارا يف شاأي طلاب التساجيل مان          املنصومل عليه يف الفقرة ) ( من هيا

 .عدمه

وجاو  تعاديل ذلاك    ورأت اهليئاة  التسجيل  رفس طلبامُلَقيِّم إذا كاي قرار الشخص املرخص له  ( د 

إىل  معادل  قارار  إرساال امُلَقيِّم  له املرخص الشخصعلى فوفقًا للفقرة ) ( من هيا املادة، القرار 

 مان ( 01) املاادة الفقارة ) ( مان    مبوجاب  املطلوباة  واملساتندات  املعلوماات  مجيع إىل اافةإاهليئة 

 .القواعد هيا

 التسجيل  :ةعشر اخلامسةاملادة 

مقد  الطلاب   تسجل اهليئة فإيقبول طلب التسجيل،  امُلَقيِّمإذا كاي قرار الشخص املرخص له  ( أ 

شاخص املارخص لاه امُلَقايِّم بايلك كتابياًا خاالل املادة         ال ُتشاعر ولديها كمستثمر أجانيب مؤهال   

( من هيا القواعد، وذلاك ماا  تفارط اهليئاة مادة إااافية       04احملددة يف الفقرة )أ( من املادة )

وفقاًا للفقاارة ) ( ماان املااادة   التسااجيل طلااب شاأي  يف امُلقاايِّم لااه املارخص  الشااخص قاارارملراجعاة  

 ( من هيا القواعد.04)

فرااها مادة   ورأت اهليئاة بعاد   التساجيل   قباول طلاب  امُلَقايِّم  شخص املرخص له كاي قرار ال إذا (   

 فاإي القارار،   عاد  تعاديل   ( مان هايا القواعاد   04وفقًا للفقرة ) ( مان املاادة )  املراجعة اإلاافية 

امُلَقايِّم  الشاخص املارخص لاه    ُتشاعر  كمساتثمر أجانيب مؤهال و   لاديها  مقد  الطلب  تسجلاهليئة 

 اإلاافية امليكورة.كتابيًا خالل املدة  بيلك

 مادة  فرااها  بعاد ورأت اهليئاة  التساجيل   رفاس طلاب  امُلَقايِّم  كاي قرار الشخص املرخص له  إذا (   

القارار،  ذلاك   تعديلوجو   القواعد هيا من( 04) املادة من(  ) للفقرة وفقًا اإلاافية املراجعة

الشااخص املاارخص لااه  ُتشااعرمؤهاال وكمسااتثمر أجاانيب لااديها مقااد  الطلااب  تسااجلاهليئااة  فااإي

مبوجاب الفقارة    املطلوباة  واملساتندات  تسلم املعلومات تاريخ أيا  من 5خالل  بيلك كتابيًاامُلَقيِّم 

 ( من هيا القواعد.04من املادة ) )د(
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 .لدة اهليئة من تاريخ تسجيله مؤهاًل ًاأجنبي ًايصبح مقد  الطلب مستثمر ( د 

 

 بالتسجيلشعار اإل :ةعشرالسادسة املادة 

تساجيله لادة   املساتثمر األجانيب املؤهال كتابياًا ب     م إشاعار امُلَقايِّ جيب على الشخص املرخص له  ( أ 

 (05شار إلياه يف املاادة )  املإشعار اهليئة بيلك امُلَقيِّم م الشخص املرخص له تسلُ  فوروذلك  اهليئة

  من هيا القواعد.

( 05إشاعار التساجيل املشاار إلياه يف املاادة )     مه بعاد تسال   امُلَقيِّم جيب على الشخص املرخص له  (   

 من هيا القواعد القيا  باآلتي:

 كعميل وفقًا لالئحة األشخامل املرخص هلم. قبول املستثمر األجنيب املؤهل (0

( مان هايا القواعاد وإرساال نساخة      01توقيع اتفاقية االستثمار املتفق عليها مبوجب املادة ) (1

 .إىل اهليئةموقعة من تلك االتفاقية 

 االحتفاظ بالسجالت :ةعشرالسابعة املادة 

مبوجااب هاايا  املطلوبااة  واملسااتنداتباملعلومااات  االحتفاااظ املسااتثمر األجاانيب املؤهاال  جيااب علااى  ( أ 

 .يهاها طوال ف ة تسجيله لدطلبها للهيئة عند القواعد وتوفري

مبوجاب هايا   املطلوباة   واملساتندات باملعلوماات   االحتفااظ امُلَقايِّم  جيب على الشخص املرخص له  (   

يف و .لااديهاؤهال  املجانيب  فريهاا للهيئااة عناد طلبهاا طااوال فا ة تساجيل املسااتثمر األ     والقواعاد وت 

 علاى جيب  ( من هيا القواعد،18و)أ( 16مبوجب املادتن ) إلغائهفس طلب التسجيل أو ر حال

 مادة املطلوبة مبوجب هيا القواعاد  واملستندات االحتفاظ املعلومات  امُلَقيِّم له املرخص الشخص

 .التسجيل أو إلغائهطلب سنوات من تاريخ رفس  6
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 لتسجيلالالحقة لتطلبات امل: رابعالالفصل 

  بداية التداول :ةعشرالثامنة املادة 

  اآلتي: يستو املدرجة ما  يف أس من األسهم  االستثمارللمستثمر األجنيب املؤهل  جيويال  ( أ 

 حسا  عميل. أي يكوي لديه (0

   .يداعاإلمركز حسا  لدة أي يكوي لديه  (1

 اهليئة.أخرة تفراها أس شروط  (1
 

ساتثمر األجانيب   امل عماالء  من هيا املادة مجياعُ  املتطلبات الواردة يف الفقرة )أ( أي يستويفجيب  (   

 وافق عليهم.املؤهل امل

 

 عمالء جدد للمستثمر األجنيب املؤهل املوافقة على :ةعشرالتاسعة املادة 

( من هيا الباا  )باساتثناء املاادة    1( و)1تطبق اإلجراءات ذات العالقة املنصومل عليها يف الفصلن ) 

يرغاب يف اساتثمار    -أكثار أو -عميال  علاى  املوافقاة  (( عناد طلاب املساتثمر األجانيب املؤهال      01)

  يف االعتبار أي:   على أي يؤخي يف األسهم املدرجة، هأموال

 ل أو رفااس العمااالء املعنااينوبااقإىل  إشااارة تكااوي هرفضاا وأطلااب التسااجيل قبااول اإلشااارة إىل  (0

 .كعمالء موافق عليهم

 .عميلالة على اإلشارة إىل تسجيل مقد  الطلب، تكوي إشارة إىل املوافق (1
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 1.0امللحق 

 الطلب مقد  يقدمهاال  جيب أي  واملستنداتاملعلومات 

 

 :بلمقد  الط يقدمهاال  جيب أي  واملستنداتاملعلومات  .0

وذلاك   امُلَقيِّماملرخص له إىل الشخص   اآلتيةواملستندات املعلومات مقد  الطلب  يقد جيب أي        

 اهليئة: ل  حتددهاسب الصيغة احب

 

بنساخ مان    ماة ومدع ومكااي تأسيساه، علاى أي تكاوي    قد  الطلب الشكل القانوني ملتفاحيل  ( أ 

 ذات العالقة. والقانونية رمسيةال املستندات

مقتبسًا من التقرير السانوس   أي يكوي الوح  ميكن)ونشاطاته قد  الطلب م وح  ألعمال (   

 يتضااامن الوحااا  ة، إال أناااه جياااب يف كااال األحاااوال أيمما لااا مساااتنداتملقاااد  الطلاااب أو أس 

للماادة الاا  مااار  فيهااا مقااد  الطلااب نشاااطات مرتبطااة باااألورا  املاليااة واالسااتثمار     تأكياادًا

 فيها(.

 .له مقد  الطلباليس خيضع التنظيمي والرقابي لواع ل إ بات (   

 مبقد  الطلب. ةاخلاح حصص السيطرةتفاحيل  ( د 

 .(حيثما ينطبق، لجموعته)و وا سابات املوحدة ملقد  الطلبنسخة من أحدث تقرير سنوس  ( ا 

 .عليهًا موافق أو عمياًل مؤهاًل ًاأجنبي ًامستثمريكوي هوية أس تابع  ( و 

أحااد  مقااد  الطلااب أو ماان خالهلاااعماال ي أو الشااركات التابعااة الاا  ا ساااباتأمساااء تفاحاايل  ( ي 

 .، إي وجدتيف اململكةابعيه ت

و أحاد  تابعياه أ أحاد  أو قاد  الطلاب   م يكاوي مجيع األشاخامل املارخص هلام الايين      عنتفاحيل  ( ح 

 .عمياًل لديهم - على موافقة عليهما صول يف اليين يرغب  - عمالئه
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علااى مقااد  الطلااب أو أس ماان  واااةفراآلتيااة املتنظيميااة ال وأ قانونيااةالعقوبااات ال تفاحاايل حااول ( ط 

 املااية:العشر سنوات التابعيه خالل 

أو فارط أس قياود    ،تعليق أو سحب أس رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أس دولة (0

 .جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح

نتيجاة لتعامال بنااء علاى معلوماات      أس جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنياة مفروااة    (1

 .بسلوكيات السو  خرة تتعلقداخلية، أو تالعب، أو أس خمالفة أ

ا الفقارة  إاافة إىل إقرار من مقد  الطلب بعد  وجود أس عقوبات أخارة تنادر  اامن هاي    

فارط أس عقوباة قانونياة أو تنظيمياة تنادر  اامن       ُت   إذاو فرات علياه أو أس مان تابعياه.   

علاى مقاد    ف، العشر املاايةسنوات الخالل  الفقرة على مقد  الطلب أو أس من تابعيههيا 

 إقرار بيلك.  الطلب تقديم 

  أتنظيمياة    جنائياة أ معلقة ساواء كانات متعلقاة بقضاايا     حتقيقات قائمة أو حول أس  تفاحيل ( س 

 .مدنية

أ  تنظيمياة    جنائياة أ كانات متعلقاة بقضاايا    أساواء  ُحالح أو تساوية    حااالت تفاحيل حول أس   ( ك 

 .مدنية

سب املعايري املواوعة مان  حبقد  الطلب مل نالقانونياحملاسبن  املراجعة من ِقبل القوائم املالية ( ل 

أي تكاوي تلاك   علاى   ،مقاد  الطلاب  فيهاا   الا  تأسا    دولاة الالتنظيمية ذات العالقاة يف  اهليئة 

 الطلاب  مقاد   مال رأ  ذلك يف مبا الطلب ملقد  ا الي املالي للمركز ةاملالية مواحالقوائم 

 .املالية القوائم إعداد تاريخ حتى واملصروفات والدخل املالية ومواردا

 

 

 معلوماات يتسالمها مبوجاب    أسعن امُلَقيِّم لشخص املرخص له ا إفصاحإقرار بقبول مقد  الطلب  (   

 يف أخاارة حكوميااة جهااة أس أو السااو أو  للهيئااةالقواعااد أو النظااا  ولوائحااه التنفيييااة    هاايا 

 .العالقة ذات األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلو  اململكة
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يؤكااد فيااه التزامااه باإلفصاااح عاان أس معلومااات أو مسااتندات تطلبهااا    مقااد  الطلاابماان  إقاارار ( ي 

 حكومية أخرة يف اململكة.جهة أس اهليئة أو 

شااروط أخاارة قااد تكااوي ااارورية لتأكيااد اسااتيفاء  إ باتاااتأو  مسااتنداتمعلومااات أو أس  (   

 .احملددة يف هيا القواعدالتسجيل 

 

أموال  استثمار من مقد  الطلب اليس ينوس تقدميها ال  جيباافية اإل واملستنداتعلومات امل .1

 :تعود لعمالئه يف األسهم املدرجة

يف األسااهم ماان عمالئااه  اسااتثمار أمااوال تعااود لعمياال أو أكثاار    ينااوس مقااد  الطلااب   كاااي إذا      

ا صااول علااى  يف  مقااد  الطلااب تقااديم املعلومااات اآلتيااة لكاال عمياال يرغااب   جااب و املدرجااة،

 موافقة عليه:  

علاى   ما انطبقات  ىمت من هيا امللحق( 0)الفقرة املشار إليها يف  واملستنداتومات لاملعمجيع  ( أ 

إناه  إدارتاه، ف ًا يتاوىل مقاد  الطلاب    اساتثماري  ًاكاي العميل حاندوق  إذاالعميل ذس العالقة. و

الصاندو ،   تفاحايل مكااي تأساي    بتقاديم  مان هايا امللحاق     (0)ألغاراط الفقارة   يكتفى 

 سياسة االستثمار اخلاحة به وتفاحيل األشخامل املسيطرين عليه. إاافة إىل

نيابااة عان مقاد  الطلااب    باالتوقيع  ح هلام رصاااألشاخامل امل  مان عليااه موقاع   تأكياد كتاابي   (   

 :اآلتي يتضمن

 

يف هايا  احملاددة  ذات العالقاة  يساتويف شاروط التساجيل     املطلو  املوافقة علياه العميل أي  (0

 .القواعد

، أماوال العميال عناد اساتثمارها يف األساهم املدرجاة      ارة مقد  الطلب له الصاالحية إلد ي أ (1

 .االستثمار وفقًا لتقديرا احملس اتقراروحالحية اختاذ 
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يف شاروط   اتتغاري حادوث أس   فاور امُلَقايِّم  الشاخص املارخص لاه    سيشاعر  مقد  الطلب أي  (1

مقد  الطلاب يف إدارة أماوال العميال     حالحيةمن  حتد أوتقلص قد ألموال العميل إدارته 

 .  عند استثمارها يف األسهم املدرجة
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 الثالث الباب

  املستمرة االلتزامات

 اللوائحاألنظمة والتزا   :العشروياملادة 

األحكاااا  ذات العالقاااة  التااازا ويف مجياااع األوقاااات  ؤهااالاملجااانيب األساااتثمر املجياااب علاااى  

األنظمااة األخاارة ذات  و وقواعااد السااو  ولوائحهااا  التنفيييااة  هلوائحاااملنصااومل عليهااا يف النظااا  و  

 .العالقة

 االستثمار  قيود :والعشروي ا اديةاملادة 

 :املؤهلن للقيود اآلتيةاملستثمرين األجانب  تختضع استثمارا 

أو العمياال املوافااق عليااه إاااافة إىل     اااافة إىل تابعيااه إ ؤهاالاملجاانيب األ مسااتثمرللجيااوي ال  (0

 .مدرجة أسهمهتكوي  رصدأس م أسهممن % 5أكثر من  متلك تابعيه

 عاد  تنفياي  تعود لعميل موافق علياه   أموااًلستثمر يس يال ؤهلاملجنيب األستثمر املجيب على  (1

 أس أسااهم مان % 5 ماان أكثار إىل تابعيااه  إااافة  العمياال ذلاك أس عملياة قاد ينااتج عنهاا متلااك    

 .مدرجة أسهمه تكوي مصدر

(  املقايمن  غري أ  منهم املقيمن سواء فئاتهم جبميع) لجتمعن األجانب للمستثمرين ال جيوي (1

 وتشامل  مدرجاة،  أساهمه  تكاوي  مصادر  أس عان  الصاادرة  األساهم  مان  %49 من أكثر متلك

   .املبادلة اتفاقيات طريق عن استثمارات أس النسبة هيا

ال جيوي للمستثمرين األجانب املؤهلن وعمالئهام املوافاق علايهم لجاتمعن متلاك أكثار مان         (4

 .مدرجةأسهمه تكوي مصدر الصادرة عن أس من األسهم % 11
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متلاك أكثار مان     املؤهلن وعمالئهام املوافاق علايهم لجاتمعن    ال جيوي للمستثمرين األجانب  (5

 مجياع املصادرين املدرجاة أساهمهم، وتشامل     القيمة السوقية لألساهم الصاادرة عان    من % 01

  .لةهيا النسبة أس استثمارات عن طريق اتفاقيات املباد

 .املساهمة شركات يف األجانب بتملك اخلاحة األخرة النظامية القيود (6

 تصادرها  تعليماات  أس أو املدرجاة  للشاركات  األساساية  األنظماة  يف عليهاا  املنصومل القيود (7

 .الشركات تلك هلا وختضع والرقابية اإلشرافية اجلهات

 

 األجنيب املستثمر معه يتعامل اليس امُلَقيِّم له املرخص الشخص تغيري والعشروي:الثانية املادة 

طاملااا  ُمَقاايِّمجيااب علااى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال أي يكااوي متعاااماًل مااع شااخص ماارخص لااه    ( أ 

 .لدة اهليئة كاي مسجاًل

 َقايِّم امُلمع الشخص املارخص لاه   متعاماًل  ؤهلاملجنيب األستثمر امليعد  ألغراط هيا القواعد، (   

 .وسارية املفعول تلك االتفاقية نافية وكانتاستثمار  اتفاقيةوقع معه إذا 

مان قبال    فساخها اتفاقياة االساتثمار أو   هااء  تان لغى تسجيل املستثمر األجانيب املؤهال بسابب   ال ُي (   

 َقاايِّمُمؤهاال مااع شااخص ماارخص لااه  أي يتعاماال املسااتثمر األجاانيب امل شااريطةأس ماان طرفيهااا، 

جياب علاى الشاخص املارخص لاه      و ،من تااريخ انتهااء االتفاقياة أو فساخها     أيا  01 لبديل خال

وإرساال نساخة موقعاة مان      دوي تاأخري كتابياًا  اهليئة بيلك  ا الة إشعاريف هيا البديل  َقيِّمامُل

 .إليها اتفاقية االستثمار

باديل خاالل    َقايِّم ُمإذا   يتمكن املستثمر األجنيب املؤهل من التعامل مع شخص مارخص لاه    ( د 

دوي  باايلك كتابيااًا يئااةاهل عليااه إشااعارف ،هاايا املااادةماان  الفقاارة ) ( املاادة املنصااومل عليهااا يف

   .  إلغاء تسجيلهأو إاافية مهلة املستثمر األجنيب املؤهل  منحوللهيئة يف هيا ا الة  .تأخري
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   اإلفصاح متطلباتوالعشروي:  الثالثةاملادة 

 يف امللحاق  إليهاا املشاار   واملساتندات ات املعلوما  عان  اإلفصاح ؤهلاملجنيب األستثمر املجيب على  ( أ 

سانوس   تعامل معه وذلك بشاكل اليس ي َقيِّمامُلللشخص املرخص له  من هيا القواعد (1.0رقم )

 .)حبسب ا الة( ربع سنوس أو

شااخص ال إشاعار  ؤهال املجانيب  األساتثمر  املجياب علاى   مان هايا املاادة،     ( )ماع مراعااة الفقارة      (   

 وفقااً  اإلشاعار  وجاب تالا   األحاداث   أس من وقوععند تعامل معه فورًا اليس ي َقيِّمامُلخص له رامل

 .من هيا القواعد (1.0) رقم لملحقل

 رأةمان هايا القواعاد و    (1.0) رقام  وفقًا للملحقاإلشعار  توجبال  أس من األحداث  إذا وقعت (   

رخص املا شاخص  لي اإلفصااح عان ذلاك ا ادث ل    أ -بشاكل معقاول    -املستثمر األجنيب املؤهل 

 بنشاااطاتوفقااًا للفقاارة ) ( ماان هاايا املااادة قااد يااؤدس إىل اإلااارار بشااكل جااوهرس  َقاايِّمامُللاه  

مر األجاانيب ، فللمسااتثوأعمالااه طاار   الااثنشاااطات أس أو  وأعمالااه املسااتثمر األجاانيب املؤهاال

املطلو  مبوجب الفقرة ) ( من هايا  اإلشعار  منبا دث فور وقوعه بداًل  اهليئة املؤهل إشعار

   املادة.

أو  مسااتنداتت أو معلومااا دوي تااأخري بااأس  اهليئااة تزويااد املسااتثمر األجاانيب املؤهاال  جيااب علااى  ( د 

 تطلبه. كتابيتوايح 

املفصاح عنهاا  للشاخص املارخص لاه       واملساتندات املعلومات تكوي مجيع اإلشعارات وجيب أي    (ها

 ححيحة وحديثة وغري مضللة.و كاملة مبوجب هيا املادةأو للهيئة  َقيِّمامُل
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            1.0 امللحق

للشخص عنها ن اإلفصاح ؤهلامل انبجاأل ينستثمرعلى املال  جيب  واملستنداتاملعلومات 

 امُلَقيِّماملرخص له 

 

 عنها سنويًااإلفصاح ال  جيب  املستندات .0

 )وعمالئاه املوافاق علايهم، حيثماا ينطباق(      نسخة من التقرير السنوس للمساتثمر األجانيب املؤهال        

 املوحدة.حساباته و

 بشكل ربع سنوس عنها اإلفصاحال  جيب  واملستنداتاملعلومات  .1

 (1.0) رقام  لملحاق وفقاًا ل  ؤهال املجانيب  األساتثمر  امل قدمهاال   املعلوماتريات جوهرية يف أس تغ     

معلومااات أخاارة قاادمها املسااتثمر األجاانيب املؤهاال       ألسريات جوهريااة أس تغااأو ماان هاايا القواعااد   

 خبصومل تسجيله أو اإلبقاء عليه أو خبصومل املوافقة على أحد عمالئه.  

 اإلشعار وجبتال  األحداث  .1

أو أس مان عمالئاه املوافاق علايهم يف أس      ؤهال املجانيب  األستثمر املالبدء يف إجراءات إعسار اد  ( أ 

 .دولة

أو أس ماان  ؤهاالاملجاانيب األسااتثمر املاااد إجااراءات تنظيميااة  أو الباادء يف إجااراءات جنائيااة   (   

 .عمالئه املوافق عليهم يف أس دولة

املوافاق علايهم    عمالئاه أس مان  أو  ؤهال املجانيب  األساتثمر  امل من قبال  ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأس  (   

 .( من هيا القواعد10( من املادة )1( و)0لقيود االستثمار املشار إليها يف الفقرتن )

املوافاق علايهم   عمالئاه  أس مان  أو  ؤهال املجانيب  األساتثمر  املمن قبال   ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأس  ( د 

 ألس التزا  مفروط عليهم مبوجب هيا القواعد.

غارط االساتثمار يف   ؤهل عمياًل لدة شخص مرخص له آخار ل املستثمر األجنيب املعندما يصبح  ( ا 

 األسهم املدرجة.
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تكاوي متعلقاة باأس    أو نشااطاته  ؤهل املجنيب املستثمر األواع يف قد تؤ ر ات جوهرية تغري أس   ( و 

 :  من اآلتي

 

 .فق عليهماعمالئه املوأو  املؤهل املستثمر األجنيب أعمال (0

أو أس ماان عمالئااه املوافااق  ؤهاالاملجاانيب األمسااتثمر للأو الاارخص املمنوحااة  لنظاميااةا الااة ا (1

 .يف دولة التأسي  عليهم

 .األجنيب املؤهل أو أس من عمالئه املوافق عليهمعلى املستثمر هوية املسيطرين  (1

 

هايا القواعاد     املنصاومل عليهاا يف   شاروط التساجيل   مان   ًاأي أيا  ؤهلاملجنيب األستثمر املعلم  ( ي 

  .عليهمأو أس من عمالئه املوافق أو قد ال تكوي مستوفاة مستقباًل من قبله تعد مستوفاة 
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  الرابع الباب

 املرخص هلم التزامات األشخاص

  والشروط الواجب توافرها فيه الشخص املرخص لهالتزامات والعشروي:  الرابعةاملادة 

أس  التعامال ماع   أووفقاًا هلايا القواعاد     تساجيل أس طلباات  دراساة  املارخص لاه    جيوي للشاخص ال  ( أ 

  .ما  يكن مرخصًا له مبمارسة نشاط التعامل مستثمر أجنيب مؤهل

ملقااد  الطلااب أو املسااتثمر األجاانيب    تابعااًاامُلَقاايِّم أي يكااوي   املاارخص لااه  للشااخصال جيااوي  (   

 املؤهل.

 األساهم  يف االستثمار غرطل كعميل مؤهل أجنيب مستثمر قبولال جيوي للشخص املرخص له  (   

 .وفقًا هليا القواعدما  يتأكد من تسجيله لدة اهليئة  املدرجة

األشاااخامل املاارخص هلااام فيمااا يتعلاااق   للهيئااة فاارط أس شاااروط أو قيااود تراهاااا مناساابة علااى        ( د 

 .بتعامالتهم مع املستثمرين األجانب املؤهلن

تساجيل مقادمي   ل الايس حتاددا اهليئاة    الياملا املقابال  دفاع  امُلَقايِّم  املرخص له ص الشخعلى  جيب  ( ا 

 .  العمالءالطلبات أو املوافقة على 
 

  ناملؤهل جانباأل ينستثمرملمراقبة ا والعشروي: اخلامسةاملادة 

املراجعاة   إجاراء  مساتثمر أجانيب مؤهال   يتعامال ماع   الايس  امُلَقايِّم  رخص لاه  املشخص الجيب على  ( أ 

مالئااه املوافااق علاايهم، إي وع)سااتثمر ذلااك امل اسااتيفاءللتأكااد ماان ساانوس  بشااكل ربااع الاليمااة

من كيلك التأكد و ،هيا القواعد املنصومل عليها يفذات العالقة  شروط التسجيلل (وجدوا

  متطلبات هيا القواعد.مجيع م التزامه
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)أو أحاد   يتعامال معاه  الايس  ؤهال  املجانيب  األ ستثمرامل أيامُلَقيِّم لشخص املرخص له إذا اتضح ل (   

املنصاومل  ذات العالقاة  شروط التساجيل  ل مستوفيًاعد ي(   ، إي وجدوااملوافق عليهم هئعمال

امُلَقاايِّم علااى الشااخص املاارخص لااه  فهااا، ماان متطلبات ًاأيااأنااه خااال  هاايا القواعااد أو  عليهااا يف

 .كتابيًا دوي تأخريإشعار اهليئة بيلك 

فيماا   باملعلوماات اآلتياة   فاور علماه  كتابياًا   اهليئاة  إشاعار امُلَقايِّم  جيب على الشاخص املارخص لاه     (   

 :يتعامل معهأجنيب مؤهل  ستثمرميتعلق بأس 

 

 املوافاق  عمالئاه  مان  أس أو املؤهال  األجانيب  املستثمر اد إعسار إجراءات يف البدءتفاحيل  (0

   .دولة أس يف عليهم

 أو املؤهال  األجانيب  املساتثمر  ااد  تنظيمياة  إجراءات أو ةجراءات جنائيأس إب البدءتفاحيل  (1

 .دولة أس يف عليهم املوافق عمالئه من أس

غاارط  شااخص ماارخص لااه آخاار ل     عمااياًل لاادة   عناادما يصاابح املسااتثمر األجاانيب املؤهاال      (1

 املدرجة.االستثمار يف األسهم 

 

أس مان   مان أو ساحب املوافقاة    جانيب املؤهال  إلغااء تساجيل املساتثمر األ    والعشاروي:  السادسةاملادة 

 عمالئه املوافق عليهم

 

لغااء تساجيله أو ساحب    بإطلبًا من املستثمر األجنيب املؤهال  امُلَقيِّم تلقى الشخص املرخص له إذا  ( أ 

للهيئاة  بايلك  إرساال طلاب   امُلَقايِّم  علاى الشاخص املارخص لاه     ف ،عميلاه املوافاق علياه    مان املوافقة 

 (.لأو سحب طلب إلغاءل)

وجااب أي إذا كاااي طلااب اإللغاااء أو السااحب يتعلااق بإلغاااء تسااجيل املسااتثمر األجاانيب املؤهاال،      (   

 ال ئاه املوافاق علايهم   عمالويكوي الطلب مصحوبًا بتأكيد مان املساتثمر األجانيب املؤهال بأناه      

عميال أو أكثار مان    مان  وافقاة  كااي الطلاب يتعلاق بساحب امل     إذا. ومدرجاة ميلكوي أس أساهم  
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وجب أي يكاوي الطلاب مصاحوبًا بتأكياد مان       املوافق عليهم، عمالء املستثمر األجنيب املؤهل

 أي العمالء مواوع الطلب ال ميلكوي أس أسهم مدرجة.باملستثمر األجنيب املؤهل 

املقاد  مبوجاب الفقارة )أ( مان هايا املاادة       ساحب  أو البارفس طلاب اإللغااء     للهيئة إحادار إشاعار   (   

 .بياي أسبا  الرفسالطلب مع الل يومن من تسلم خ

طلب اإللغااء   هيا املادة خالل يومن من تسلم ( من إذا   تصدر اهليئة إشعارًا مبوجب الفقرة ) ( د 

)أو  املسااتثمر االجاانيب املؤهاالتسااجيل فااإي إلغاااء  ،امُلَقاايِّم ماان الشااخص املاارخص لااه أو السااحب 

 .افيًايكوي ن عميله املوافق عليه، حبسب ا ال(من سحب املوافقة 

إشاعار مقاد  طلاب اإللغااء أو الساحب بارفس طلباه أو        امُلَقايِّم  جياب علاى الشاخص املارخص لاه        ها(

 .نفاذا حبسب ا ال

 

خص هلم املتعاملن مع حالحيات اهليئة فيما يتعلق باألشخامل املر :والعشرويالسابعة املادة 

ناملؤهل انباألج ينرستثمامل  

 

 ينسااتثمراملالتعاماال مااع  ماان  ماارخص لااه  أس شااخص مبوجااب إشااعار كتااابي  متنااع للهيئااة أي  ( أ 

 .نؤهلامل جانباأل

أو  مسااتنداتتااأخري بااأس معلومااات أو  دويلااب ماان الشااخص املاارخص لااه تزوياادها للهيئااة أي تط (   

 .املؤهلن ين األجانبستثمراملمع الشخص املرخص له لتعامالت  كتابيتوايح 

سائلة وشارح   أ سلإلجاباة عان أ   هاا أمام ثلاه، مان مي أو  الشخص املرخص لاه، حضور طلب للهيئة  (   

 .ين األجانب املؤهلنستثمرمع امله تتعامالترة اهليئة أي هلا عالقة بأس مسألة 

تنتقل حقو  الشخص املرخص له امُلَقيِّم املتعلقة بتعامله مع أس مستثمر أجنيب مؤهل إىل اهليئاة   ( د 

متاى   املعا ي  مبوجب إشعار كتابي موجه للشخص املرخص له امُلَقيِّم واملستثمر األجنيب املؤهال 

 .وجود ظرو  طارئة تستدعي ذلك اهليئة رأت ما
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 اخلامس الباب                                                 

 املؤهلني األجانب باملستثمرين يتعلق فيما اهليئة صالحيات 

  ين األجانب املؤهلناهليئة فيما يتعلق باملستثمر وي: حالحياتوالعشرالثامنة املادة 

قااد حتققاات أو قااد  ماان هاايا املااادة  ( دإحاادة ا اااالت املاايكورة يف الفقاارة )  أي هليئااة رأت اإذا  ( أ 

 للهيئة: فعليهم  قاملواف أس من عمالئهأجنيب مؤهل أو  ستثمرفيما يتعلق مبتتحقق 

 

 مساتندات  وأمعلوماات   وكتاابي أ تواايح   أستقاديم   ؤهلاملجنيب األستثمر املمن طلب أي ت (0

   تراها ارورية للتحقق من ا الة ذات العالقة.

أسائلة وشارح   أس  عان أما  اهليئة لإلجاباة   من ميثلهأو األجنيب املؤهل  ستثمراملحضور طلب  (1

 .أنها ذات عالقة اهليئة ترةمسائل أس 

 .أس استقصاء تراا مناسبًا جراءإ (1

مباا   للتأكد من ححة أس معلومات مقدمة مان املساتثمر األجانيب املؤهال،     إجراء أس ختاذإ (4

 يف ذلك من خالل التواحل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.

مان ا الاة ذات    تحقاق للهيئاة ال  يتسانى ل فا ة معيناة  األجانيب املؤهال    ستثمرتسجيل امل عليقت (5

 .العالقة

أس ماان عمالئااه املوافااق   ماان املوافقااة  سااحب، أو ؤهاالاملجاانيب األ سااتثمرإلغاااء تسااجيل امل  (6

 .عليهم

د لواحاد أو أكثار مان عمالئاه املوافاق      ومن استثمار أماوال تعا   ؤهلاملجنيب األستثمر امل منع (7

 .يف األسهم املدرجة عليهم

 للنظا .قًا وفاألخرة  حالحياتهاممارسة أس من  (8
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أو ساحب  عان العماالء املوافاق علايهم     بالنيابة  االستثمار إلغاؤا أو منعأو  تسجيلال تعليقيكوي  (   

فااور نافاايًا  ماان هاايا املااادة ( 7أ/) أو( 6أ/) أو( 5أ/)الفقاارات الفرعيااة   مبوجااب ماانهماملوافقااة 

ذس  بايلك إىل املساتثمر األجانيب املؤهال أو الشاخص املارخص لاه        ًاكتابيا  ًاإرسال اهليئة إشاعار 

 .العالقة

هايا  مبوجاب   منهاا  ةوافقا أو ُسحبت امل ُألغيأو تسجيلها ق لُِّعمؤسسة مالية هوية أس  نشرللهيئة  (   

 .املادة

 :  الفقرة )أ( من هيا املادة اآلتييف  املشار إليها ا االتتشمل  ( د 

 

عليهااا يف هاايا  املنصااومل  وااللتزامااات واملتطلبااات شااروط ال عااد  االسااتمرار يف اسااتيفاء  (0

 .عليهماملوافق  عمالئه س منأ أ  ؤهلاملجنيب األستثمر امل منسواء القواعد 

ماان تاااريخ  ًايوماا 11يف تااداول األسااهم املدرجااة خااالل   األجاانيب املؤهاالاملسااتثمر عااد  باادء  (1

 تسجيله.

 .عمالئه املوافق عليهممن  أو ألس ؤهلاملجنيب األمستثمر للحالة إعسار أس حدوث  (1

 لتزاماااتاالألس ماان أو أس ماان عمالئااه املوافااق علاايهم    ؤهاالاملجاانيب األسااتثمر امل خمالفااة (4

   أخرة يف اململكة.أنظمة لوائحه التنفييية أو أس النظا  واملنصومل عليها يف 

بنااء علاى    املوافقاة علاى أس مان عمالئاه     تساجيله أو  علاى  ؤهال املجانيب  األساتثمر  املحصول  (5

 معلومات خاطئة أو مضللة.

أو املساتثمر األجانيب املؤهال    عقوباات تنظيمياة أو قانونياة جوهرياة يف أس دولاة علاى        فرط (6

 .من عمالئه املوافق عليهمأس 

 املستثمرين أو ا فااظ علاى ساري عمال الساو      ارورتها  ماية حالة أخرة ترة اهليئة  أس (7

 .املالية يف اململكة

 ساابه  أكانات  )ساواء   أساهم مدرجاة  شاراء    ُعلِّاق  تساجيله أو ي لغا جياوي للمساتثمر الايس أُ    ال   ها(

 .هأو تعليقالتسجيل بعد إلغاء  سا  أس من عمالئه املوافق عليهم(  أ اخلامل 
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أساهم مودعاة يف حساابه لاادة     التصار  يف أس  ُعلِّاق ي تساجيله أو  لغا ُأالايس  للمساتثمر  ال جياوي      و(

إال  هأو تعليقا التساجيل  مركز اإليداع )أو يف حسا  أس من عمالئاه املوافاق علايهم( بعاد إلغااء      

 .بعد ا صول على موافقة اهليئة السابقة
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  .نشرها تكوي هيا القواعد نافية من تاريخ 


