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الباب األول
أحكام متهيدية
املادة األوىل :متهيد

1

أ ) تهاد هااذا القواعااد إىل وضااع اإلجااراءات واملتطلبااات والشااروط الاليمااة لتسااجيل املسااتثمرين
األجاناااب املاااؤهلن لاااد اهليئاااة لالساااتثمار يف األوراق املالياااة املدرجاااة ،وحتدياااد التزامااااتهم
والتزامات األشخامل املرخص هلم يف ذلك الشأن.
ب ) ال ختاال هااذا القواعااد بأحكااام النظااام ولوائحااه التنفيذيااة مبااا يف ذلااك األحكااام الااواردة يف
قواعاااد التساااجيل واإلدرا  ،والئحاااة سااالوكيات الساااوق ،والئحاااة األشاااخامل املااارخص هلااام،
والئحة االندما واالستحواذ ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
) ال تنطبق هذا القواعد على مواط ي دول لجل
د ) للمساااتثمرين األجاناااب املاااؤهلن

التعاون لدول اخلليج العربية.

ارساااة مجياااع احلقاااوق املرتبطاااة با ااألوراق املالياااة املدرجاااة

اململوكة هلم مبا يف ذلك تداول حقوق األولوية.

املادة الثانية :التعريفات
أ ) يقصااد بكلمااة لالنظااامل أينمااا وردت يف هااذا القواعااد نظااام السااوق املاليااة الصااادر باملرسااوم
امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2ها.
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سيتم تعديل متطلبات الترخيص ،بحيث يتم استثناء مدراء المحافظ األجانب وأمناء الحفظ األجانب ومقدمي المشورة األجانب من متطلب الحصول
على ترخيص لمزاولة أعمال األوراق المالية  ،وذلك عند تعاملهم مع المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
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ب ) مااع عاادم اإلخااالل بااالفقرة ( ) ماان هااذا املااادة ،يقصااد بالكلمااات والعبااارات الااواردة يف هااذا
القواعااد املعاااني املوضااحة هلااا يف النظااام ،ويف قائمااة املصااطلحات املسااتخدمة يف لااوائح هيئااة
السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.
) لغااارط تطبياااق أحكاااام هاااذا القواعاااد ،يقصاااد بالكلماااات والعباااارات الاااواردة أدنااااا املعااااني
املوضحة إياء كل منها مامل يقض سياق النص بغري ذلك:
اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل :اتفاقياة بان الشاخص املارخص لاه املُقَايِّم واملساتثمراألجنيب املؤهل وفقاً للشروط املنصومل عليها يف املادة ( )10من هذا القواعد.
البنك :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال مصرفية.الشخص املرخص له املُقَيِّم :شاخص مارخص لاه اتفاق ماع مقادم الطلاب علاى أن يقايم طلباهللتسجيل كمستثمر أجنيب مؤهل ،أو الشخص املرخص له الاذي يكاون طرفااً يف اتفاقياة
تقييم املستثمر األجنيب املؤهل.
شركة تأمن :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال التأمن.شااركة الوساااطة واألوراق املاليااة :مؤسسااة ماليااة ذات شخصااية اعتباريااة متااارس أعمااالاألوراق املالية ،ويشمل ذلك مديري احملافظ.
حندوق االستثمار :يقصد به أي من األشخامل االعتبارين اآلتن: )1حندوق تقاعد يكون هدفه الرئيسي مجع رسوم أو اشرتاكات دورياة مان املشااركن
فيه أو ملصلحتهم لغرط تعويضهم عن ذلك وفق آلية حمددة.
 )2حاااندوق أوقاااا يكاااون هدفاااه الرئيساااي تقاااديم املااانح إىل املنظماااات أو املؤسساااات أو
األفراد لألغراط العلمية والتعليمية والثقافية ،ويشمل ذلك حندوق أوقا اجلامعات.
 )3برنامج استثمار مشرتك يهد إىل إتاحة الفرحة للمساتثمرين فياه باملشااركة مجاعيااً
يف أرباح الربنامج.
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مدير احملفظاة األجانيب :مؤسساة مالياة أجنبياة ذات شخصاية اعتبارياة تادير أحاول عماالءوتساااتويف املتطلباااات املنصاااومل عليهاااا يف الفقااارة الفرعياااة (أ )2/مااان املاااادة ( )6مااان هاااذا
القواعد ،وتستويف تلك املؤسسة أو أي شاخص مان لجموعتهاا للمتطلباات املنصاومل عليهاا
يف الفقرة ( ) من املادة ( )6من هذ القواعد ،وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األجانيب
املؤهل أو مقدم الطلب لغرط استثمار أموال ذلك الشخص يف األوراق املالية املدرجة.
املستثمر األجنيب املؤهل :مستثمر أجنيب مساجل لاد اهليئاة وفقااً هلاذا القواعاد لالساتثماريف األوراق املالية املدرجة.
مقدم الطلب :املستثمر األجنيب الذي يقدم طلب التسجيل إىل شخص مرخص له مُقَيِّم.-مواطنااو دول لجل ا

التعاااون لاادول اخللاايج العربيااة :األشااخامل الطبيعيااون الااذين يتمتعااون

جبنساااية إحاااد دول لجلا ا
ملواطنن من دول اجملل
الااوارد يف قاارار اجمللاا

التعااااون ،واألشاااخامل االعتبارياااة اململاااوك غالبياااة رأ اهلاااا

أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحد دول اجمللا  ،وفقااً للتعريا
األعلاااى جمللاا

التعاااون لاادول اخللااايج العربيااة الصااادر يف دورتاااه
الويراء رقم ( )16وتاريخ 1418/1/20ها.

اخلامسة عشرة املوافق عليه بقرار لجل

املؤسسات التابعة للجهات احلكومية :البنوك املركزية والصاناديق االساتثمارية اململوكاةبالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر جلهة حكومية.
املادة الثالثة :اإلعفاء
للهيئااة إعفاااء مقاادم الطلااب أو املسااتثمر األجاانيب املؤهاال أو الشااخص املاارخص لااه ماان
تطبيق أي من أحكام هذا القواعد كلياً أو جزئياً ،إما بنا ًء على طلبٍ تتلقااا مان أي مانهم أو
مببادرة منها.
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املادة الرابعة :حق التظلم
حيق ألي شخص خاضع هلذا القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أي قرار أو إجراء
تتخذا اهليئة وفقاً ألحكام هذا القواعد.
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الباب الثاني
طلبات التسجيل
الفصل األول :شروط التسجيل
املادة اخلامسة :التسجيل
يشاارتط لتسااجيل مقاادم الطلااب كمسااتثمر أجاانيب مؤهاال اسااتيفاء مجيااع شااروط التسااجيل
احملددة يف املادة ( )6من هذا القواعد.
املادة السادسة :شروط التسجيل
أ ) فئات املؤسسات املالية املؤهلة
 )1جيااب أن يكااون مقاادم الطلااب مؤسسااة ماليااة ذات شخصااية اعتباريااة ماان إحااد الفئااات
اآلتية:
أ .البنوك.
ب .شركات الوساطة واألوراق املالية.
 .شركات التأمن.
د .اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة للجهات احلكومية.
ا .حناديق االستثمار.
و .أي مؤسسة مالية أخر تر اهليئة أهليتها.
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 )2جيب أن تكون املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعياة (/1أ)/1( ،ب)) /1( ،
ماان الفقاارة (أ) ماان هااذا املااادة مرخص ا ًا هلااا ماان قباال هيئااة تنظيميااة (أو خاضااعة إلشاارافها
ورقابتهااا) ومؤسسااة يف دولااة تطبااق معااايري تنظيميااة ورقابيااة

اةلااة للمعااايري الاايت تطبقهااا

اهليئة أو مقبولة لديها.
 )3جيب أن تكون املؤسسة املالية املشار إليهاا يف الفقارة الفرعياة (/1هاا) مان الفقارة (أ) مان
هااذا املااادة مؤسسااة يف دولااة تطبااق معااايري تنظيميااة ورقابيااة

اةل اة للمعااايري الاايت تطبقهااا

اهليئة أو مقبولة لديها.
 )4وألغاااراط هاااذا املاااادة ،للهيئاااة وفقا ااً لتقاااديرها احملاااض حتدياااد ماااا إذا كانا ا املعاااايري
التنظيميااة والرقابيااة

اةلااة للمعااايري الاايت تطبقهااا اهليئااة أو مقبولااة لااديها ،وتاازود اهليئااة

األشخامل املرخص هلم يف
ورقابية

ارسة نشاط احلفظ بقائمة الدول اليت تطبق معايري تنظيمياة

اةلة للمعايري اليت تطبقهاا اهليئاة أو مقبولاة لاديها ،وأي حتاديث يطارأ علاى تلاك

القائمة.
ب ) حجم املؤسسة املالية
 )1باسااتثناء املؤسس اة املاليااة املشااار إليهااا يف الفقاارة الفرعي اة (/1د) ماان الفقاارة (أ) ماان هااذا
املادة ،جيب أن تبلغ قيمة األحاول الايت ياديرها مقادم الطلاب ( )3.750.000.000ةالةاة آال
وساابع مئااة ووسااون مليااون ريااال سااعودي أو أكثاار (أو مااا يعادهلااا) ،وللهيئااة خفااض احلااد
األدنى لتلك األحول.
 )2ألغراط هذا القواعد ،تشمل األحول اليت يديرها مقدم الطلب اآلتي:
أ .األحاااول اململوكاااة ملقااادم الطلاااب أو لجموعتاااه ألغاااراط االساااتثمار ،وفيماااا يتعلاااق
باملؤسسااة املاليااة املشااار إليهااا يف الفقاارة الفرعي اة (/1هااا) ماان الفقاارة (أ) ماان هااذا املااادة،
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يشاامل ذلاااك أيضاااً األحاااول اململوكاااة ملاادير احملفظاااة األجاانيب ذي العالقاااة أو لجموعتاااه
ألغراط االستثمار.
ب .األحول اليت يديرها مقادم الطلاب أو لجموعتاه حلسااب شاخص أو أشاخامل آخارين،
وفيما يتعلق باملؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية (/1ها) من الفقارة (أ) مان هاذا
املااادة ،يشاامل ذلااك أيضاااً األحااول الاايت يااديرها ماادير احملفظااة األجاانيب ذي العالقااة أو
لجموعته حلساب شخص أو أشخامل آخرين.
) اخلربة االستثمارية
باستثناء املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرتن الفرعيتن (/1د) و (/1ها) من الفقرة
(أ) من هذا املادة ،جيب أن يكون مقدم الطلب أو أي شخص من لجموعته
لنشاطات األوراق املالية واالستثمار فيها مدة ال تقل عن و

ارساً

سنوات.

الفصل الثاني :إجراءات التسجيل
املادة السابعة :طلب التسجيل
أ ) جيب أن يُقدم طلب التسجيل إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم وفقاً لنموذ الطلب الاذي حتاددا
اهليئة.
ب ) جيب أن يكون طلب التساجيل املشاار إلياه يف الفقارة (أ) مان هاذا املاادة مصاحوباً باملعلوماات
واملستندات املطلوبة يف امللحق رقم ( )2.1من هذا القواعد.
) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم تقييم الطلب وفق ًا للمعايري واإلجاراءات املنصاومل عليهاا
يف الفصل الثالث من هذا الباب.
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املادة الثامنة :دقة املعلومات واملستندات املقدمة إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم
أ ) جيب أن تكون مجيع املعلومات واملساتندات الايت يقادمها مقادم الطلاب إىل الشاخص املارخص
له املُقَيِّم كاملة وححيحة وحديثة وغري مضللة.
ب ) جيب على مقدم الطلب إشعار الشاخص املارخص لاه املُقَايِّم خاالل مادة يمنياة معقولاة علاى أال
تتجاوي  5أيام بأي تغريات جوهرية تطرأ على املعلومات أو املستندات املقدمة سابقاً.

الفصل الثالث :تقييم الطلبات
املادة التاسعة :اختاذ القرار من قبل الشخص املرخص له املُقَيِّم وإشعار اهليئة بذلك:
أ ) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم عدم قبول طلب التسجيل إال بعد قيامه باآلتي:
 )1التأكد من أن الطلب املقدم يتوافق مع املتطلبات املنصومل عليها يف هذا القواعد.
 )2التأكد من أن مقدم الطلب مستويف لشروط التسجيل ذات العالقة املنصومل عليهاا يف
هذا القواعد.
ب ) جيب علاى الشاخص املارخص لاه ا ُملقَايِّم إشاعار اهليئاة كتابيا ًا بقارارا املتخاذ حاول الطلاب ،
على أن يتضمن اإلشعار بياناً يوضح األسباب اليت اختذ القرار بنا ًء عليهاا وذلاك بالصايغة الايت
حتددها اهليئة.
) إذا كان قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم قبول طلب التسجيل ،وجب أن يقدم للهيئة اآلتي:
 )1طلااب التسااجيل املقاادم مبوجااب الفقاارة (أ) ماان املااادة ( )7ماان هااذا القواعااد ،علااى أن
يكاااون مصاااحوباً باملعلوماااات واملساااتندات املشاااار إليهاااا يف الفقااارات الفرعياااة (/1ي)
و(/1ط) و(/1ي) و(/1ك) من امللحق رقم ( )2.1من هذا القواعد.
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 )2إقااراراً مكتوب ااً بالصاايغة الاايت حتااددها اهليئااة يؤكااد اسااتيفاء مقاادم الطلااب لشااروط
التسجيل املنصومل عليها يف هذا القواعد.

املادة العاشرة :اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل
أ)

جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم االتفاق مع مقدم الطلاب علاى مساودة اتفاقياة تقيايم
املساتثمر األجانيب املؤهال مساتوفية للحاد األدناى مان املتطلباات املنصاومل عليهاا يف هاذا
املادة.

ب ) جيب أن تتضمن اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل املتطلبات اآلتية كحد أدنى:
 )1إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءا شروط التسجيل املنصومل عليها يف هذا القواعد.
 )2تعهد من مقدم الطلاب بتاوفري مجياع املعلوماات واملساتندات املطلوباة مبوجاب هاذا القواعاد
للشخص املرخص له املُقَيِّم.
 )3تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم خالل مدة يمنية معقولاة علاى أال
تتجاوي  5أيام بأي ظرو أو وقائع تستوجب اإلشعار مبوجب هذا القواعد.
 )4إقاارار ماان مقاادم الطلااب يؤكااد فيااه قبولااه إفصاااح الشااخص املاارخص لااه املُقَايِّم للهيئااة أو
السوق أو أي جهة حكومية أخر يف اململكة مطلوب اإلفصااح هلاا مبوجاب األنظماة ذات
العالقااة عاان أي معلومااات أو مسااتندات يتساالمها مبوجااب هااذا القواعااد أو النظااام ولوائحااه
التنفيذية
 )5تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الساوق ولوائحهاا واألنظماة
األخر ذات العالقة.
) جياااب أن تكاااون مجياااع املتطلباااات املاااذكورة يف الفقااارة (ب) مااان هاااذا املاااادة بالصااايغة الااايت
حتددها اهليئة.
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املادة احلادية عشرة :مراجعة اهليئة وتسجيل املستثمر األجنيب املؤهل
أ ) عند تسلم اهليئة مجيع املعلومات واملستندات ذات العالقة واملطلوبة مبوجب املادة ( )9من هذا
القواعد ،تشعر الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك دون تأخري.
ب ) إذا كان قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم رفض طلب التسجيل ،يصبح ذلك القرار نهائياً
من تاريخ تسلمه اإلشعار املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذا املادة.
) مع عدم اإلخالل بالفقرة (د) من هذا املادة ،إذا كان قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم قبول
طلب التسجيل ،تشعر اهليئة الشخص املرخص له املُقَيِّم كتابياً بقرارها املتخذ يف شأن
قرارا خالل  5أيام من تاريخ اإلشعار املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذا املادة.
د ) للهيئة فرط مدة إضافية ملراجعة قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم بقبول طلب التسجيل
حبسب ما تراا مناسباً ،وتُشعر اهليئة يف هذا احلالة الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك كتابياً
قبل انتهاء املدة احملددة يف الفقرة ( ) من هذا املادة.
ها) تُشعر اهليئة الشخص املرخص له املُقَيِّم كتابياً خالل املدة اإلضاافية الايت حاددتها يف اإلشاعار
املنصااومل عليااه يف الفقاارة (د) ماان هااذا املااادة باملوافقااة علااى قاارارا بقبااول التسااجيل أو رفااض ذلااك
القرار
و) يصبح مقدم الطلب مستثمراً أجنبياً مؤهالً من تاريخ إشعار اهليئة باملوافقة علاى قارار الشاخص
املرخص لاه املقايم بقباول طلاب التساجيل (لإشاعار التساجيلل) وفقااً ألحكاام الفقارة ( ) أو الفقارة
(ها) من هذا املادة.
املادة الثانية عشرة :اإلشعار بالتسجيل أو رفض طلب التسجيل
أ ) جيب على الشخص املرخص له املُقَايِّم إشاعار املساتثمر األجانيب املؤهال كتابيااً بتساجيله لاد
اهليئة وذلك خالل مادة يمنياة معقولاة علاى أال تتجااوي  5أياام مان تسالُم الشاخص املارخص لاه
املُقَيِّم إشعار التسجيل املشار إليه يف املادة ( )11من هذا القواعد.
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ب ) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم بعاد تسالمه إشاعار التساجيل املشاار إلياه يف املاادة ()11
مان هاذا القواعاد قبااول املساتثمر األجانيب املؤهال كعمياال وفقااً لالئحاة األشاخامل املاارخص
هلم.
) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار مقدم الطلب كتابيااً بارفض طلاب التساجيل وذلاك
يف أي من احلاالت اآلتية:
 )1متى ما أحبح قرار رفض طلب التسجيل نهائياً.
 )2متى ما تسالم الشاخص املارخص لاه املُقَايِّم إشاعار اهليئاة بارفض قارارا باملوافقاة علاى طلاب
التسجيل.

املادة الثالثة عشرة :االحتفاظ بالسجالت
أ ) جيااب علااى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال االحتفاااظ باملعلومااات واملسااتندات املطلوبااة مبوجااب هااذا
القواعد وتوفريها للهيئة عند طلبها طوال فرتة تسجيله لديها.
ب ) جيب على الشخص املرخص له املُقَايِّم االحتفااظ باملعلوماات واملساتندات املطلوباة مبوجاب هاذا
القواعد وتوفريها للهيئة عند طلبها طوال فرتة تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل لديه .ويف حاال
رفض طلب التسجيل أو إلغاء تسجيل مستثمر أجنيب مؤهل  ،جيب على الشاخص املارخص لاه
املُقَ ايِّم االحتفاااظ باملعلومااات واملسااتندات املطلوبااة مبوجااب هااذا القواعااد ماادة  10ساانوات ماان
تاريخ رفض طلب التسجيل أو إلغائه.
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الفصل الرابع :املتطلبات الالحقة للتسجيل
املادة الرابعة عشرة :بداية التداول
أ ) ال جيوي للمستثمر األجنيب املؤهل االستثمار يف أي من األوراق املالية املدرجة مامل يستو
اآلتي:
 )1أن يكون لديه حساب عميل.
 )2أن يكون لديه حساب لد مركز اإليدا .
 )3أي شروط أخر تفرضها اهليئة.
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امللحق 2.1
املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمها مقدم الطلب
 .1املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمها مقدم الطلب:
جيب أن يقدم مقدم الطلب املعلومات واملستندات اآلتية إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم وذلاك
حبسب الصيغة اليت حتددها اهليئة:
أ ) تفاحيل الشكل القانوني ملقدم الطلب ومكاان تأسيساه ،علاى أن تكاون مدعوماة بنساخ مان
املستندات الر ية والقانونية ذات العالقة.
ب ) وح ألعمال مقدم الطلاب ونشااطاته (حيثماا ينطباق) ،وميكان أن يكاون الوحا مقتبسااً
ماان التقرياار الساانوي ملقاادم الطلااب أو أي مسااتندات

اةلاة ،إال أنااه جيااب يف كاال األحااوال أن

يتضااامن الوحا ا تأكياااداً للمااادة الااايت ماااارس فيهاااا مقااادم الطلاااب نشااااطات األوراق املالياااة
واالستثمار فيها.
) فيما يتعلق باملؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية (/1ها) من الفقارة (أ) مان املاادة ()6
من هذا القواعد ،سياسة االستثمار اخلاحة بها.
د ) فيمااا يتعلااق باملؤسسااات املاليااة املشااار إليهااا يف الفقاارات الفرعيااة (/1أ) و (/1ب) و ( ) /1ماان
الفقرة (أ) من املادة ( )6مان هاذا القواعاد ،إةباات للوضاع التنظيماي والرقاابي الاذي ضضاع لاه
مقدم الطلب.
ها) قائمة جبميع املسيطرين على مقدم الطلب ،وتقديم معلومات عن هوية كل مسايطر وملكيتاه
(حيثما ينطبق).
و ) نسخة من أحدث تقرير سنوي واحلسابات املوحدة ملقدم الطلب أو لجموعته (حيثما ينطبق).
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ي ) تفاحاايل أ اااء احلسااابات أو الشااركات التابعااة الاايت يسااتثمر ماان خالهلااا مقاادم الطلااب يف
اململكة ،إن وجدت.
ح ) تفاحيل عن مجيع األشخامل املرخص هلم الذين يكون مقدم الطلب عميالً لديهم.
ط ) تفاحاايل حااول العقوبااات القانونيااة أو التنظيميااة اجلوهريااة اآلتيااة املفروضااة علااى مقاادم الطلااب
خالل السنوات اخلم

السابقة لتقديم الطلب:

 )1تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة ،أو فارط أي قياود
جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح.
 )2أي جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنياة مفروضاة نتيجاة لتعامال بنااء علاى معلوماات
داخلية ،أو تالعب ،أو أي خمالفة أخر تتعلق بسلوكيات السوق.
إضافة إىل إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخار تنادر ضامن هاذا الفقارة
فرض عليه .وإذا مل تُفرط أي عقوباة قانونياة أو تنظيمياة تنادر ضامن هاذا الفقارة علاى
مقدم الطلب خالل السنوات اخلم

املاضية ،فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.

ي ) تفاحيل حول أي حتقيقات قائمة أو معلقة سواء كان متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم
مدنية.
ك ) حول أي حاالت حُلح أو تسوية سواء أكان متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم مدنية
خالل اخلم

سنوات السابقة لتقديم الطلب.

ل ) القوائم املالية املراجعة من قِبل احملاسبن القانونين ملقدم الطلب أو لجموعته حبسب املعايري
املوضوعة من اهليئة التنظيمية ذات العالقة يف الدولة اليت تأس

فيها مقدم الطلب ،على أن

تكون تلك القوائم املالية موضحة للمركز املالي احلالي ملقدم الطلب مبا يف ذلك رأس مال
مقدم الطلب أو لجموعته ،ومواردا املالية والدخل واملصروفات حتى تاريخ إعداد القوائم
املالية.
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م ) أي معلومات أو مستندات أو إةباتات أخر قد تكون ضرورية لتأكيد استيفاء شروط
التسجيل احملددة يف هذا القواعد.
ن ) اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل حبيث تتضمن املتطلبات اآلتية كحد أدنى:
 )1إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءا شروط التسجيل املنصومل عليها يف هذا القواعد.
 )2تعهد من مقدم الطلب بتوفري مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة مبوجب هذا القواعد
للشخص املرخص له املُقَيِّم.
 )3تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم خالل مدة يمنية معقولة على أال
تتجاوي  5أيام بأي ظرو أو وقائع تستوجب اإلشعار مبوجب هذا القواعد.
 )4إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص املرخص له املُقَيِّم للهيئة أو
السوق أو أي جهة حكومية أخر يف اململكة مطلوب اإلفصاح هلا مبوجب األنظمة ذات
العالقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها مبوجب هذا القواعد أو النظام ولوائحه
التنفيذية.
 )5تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة
األخر ذات العالقة.
 )6إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه التزامه باإلفصاح عن أي معلومات أو مستندات تطلبها
اهليئة أو أي جهة حكومية أخر يف اململكة مطلوب اإلفصاح هلا مبوجب األنظمة ذات
العالقة.
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 .2املعلومات واملستندات اإلضافية اليت جيب تقادميها مان مقادم الطلاب الاذي يناوي التعامال ماع
مدراء حمافظ أجانب الستثمار أمواله يف األوراق املالية املدرجة:
أ) إذا كان مقدم الطلب ينوي التعامل مع مدراء حمافظ أجانب الستثمار أمواله يف األوراق
املالية املدرجة ،وجب تقديم قائمة بأ اء مجيع مدراء احملافظ األجانب الذين ينوي
التعامل معهم.
ب) جيب أن تكون القائمة املشار إليها يف الفقرة الفرعية (/2أ) من هذا امللحق مصحوبة
باملعلومات واملستندات املشار إليها يف الفقرات الفرعية (/1أ) و (/1د) و (/1و) و (/1ط)
و (/1ي) و (/1ك) و (/1ل) من هذا امللحق لكل مدير حمفظة أجنيب ذو عالقة ،وذلك
باستثناء مدير احملفظة األجنيب الذي يكون مستثمراً أجنبي ًا مؤهالً.
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الباب الثالث
االلتزامات املستمرة
املادة اخلامسة عشرة :التزام األنظمة واللوائح
جيب على املستثمر األجنيب املؤهل ويف مجيع األوقات التزام األحكام ذات العالقة
املنصومل عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخر ذات
العالقة.

املادة السادسة عشرة :قيود االستثمار
أ ) ختضع استثمارات املستثمرين األجانب املؤهلن للقيود اآلتية:
 )1ال جيوي للمستثمر األجنيب املؤهل متلك  %10أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه
مدرجة.
 )2ال يُسمح للمستثمرين األجانب لجتمعن (جبميع فئاتهم سواء املقيمن منهم أم غري
املقيمن) متلك أكثر من  %49من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.
 )3القيود النظامية األخر اخلاحة بتملك األجانب يف شركات املساهمة.
 )4القيود املنصومل عليها يف األنظمة األساسية للشركات املدرجة أو أي تعليمات تصدرها
اجلهات اإلشرافية والرقابية وختضع هلا تلك الشركات.
ب ) تنشر السوق على موقعها اإللكرتوني -وفقاً ملا حتددا اهليئة يف هذا الشأن  -املعلومات
اآلتية:
 )1إحصائية تعك

نسب امللكية املذكورة يف الفقرة الفرعية (أ )2/من هذا املادة.
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 )2القيود املذكورة يف الفقرتن الفرعيتن (أ )3/و(أ )4/من هذا املادة ،وفقاً للمعلومات اليت
تتسلمها السوق من الشركات املدرجة يف هذا الشأن.
املادة السابعة عشرة  :تغيري الشخص املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه املستثمر األجنيب املؤهل
أ ) جيااب علااى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال أن يكااون متعااامالً مااع شااخص ماارخص لااه مُقَايِّم طاملااا
كان مسجالً لد اهليئة .وال جيوي للمستثمر األجنيب املؤهل أن يتعامل مع أكثر من شاخص
مرخص له مُقَيِّم يف وق واحد.
ب ) ألغراط هذا القواعد ،يعد املستثمر األجنيب املؤهل متعامالً مع الشخص املارخص لاه املُقَايِّم
إذا وقااع معااه اتفاقيااة تقياايم املسااتثمر األجاانيب املؤهاال وكان ا تلااك االتفاقيااة نافااذة وسااارية
املفعول.
) ال يُلغى تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل بسبب انتهاء اتفاقياة تقيايم املساتثمر األجانيب املؤهال
أو فسخها من قبال أي مان طرفيهاا ،شاريطة أن يتعامال املساتثمر األجانيب املؤهال ماع شاخص
ماارخص لااه مُقَ ايِّم بااديل خااالل  10أيااام ماان تاااريخ انتهاااء االتفاقيااة أو فسااخها ،وجيااب علااى
الشخص املرخص له املُقَيِّم البديل يف هذا احلالة إشعار اهليئة بذلك كتابياً دون تأخري.
د ) إذا مل يتمكن املستثمر األجنيب املؤهل من التعامل مع شخص مارخص لاه مُقَايِّم باديل خاالل
املاادة املنصااومل عليهااا يف الفقاارة ( ) ماان هااذا املااادة ،فعليااه إشااعار اهليئااة بااذلك كتابيااً دون
تأخري .وللهيئة يف هذا احلالة منح املستثمر األجنيب املؤهل مهلة إضافية أو إلغاء تسجيله.
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املادة الثامنة عشرة  :متطلبات اإلفصاح
أ ) مع مراعاة الفقارة ( ب) مان هاذا املاادة ،جياب علاى املساتثمر األجانيب املؤهال إشاعار الشاخص
املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه خالل مدة يمنية معقولاة علاى أال تتجااوي  5أياام عناد وقاو
أي من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقم ( )3.1من هذا القواعد.
ب ) إذا وقع أي من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقام ( )3.1مان هاذا القواعاد ورأ
املستثمر األجنيب املؤهل  -بشاكل معقاول  -أن اإلفصااح عان ذلاك احلادث للشاخص املارخص
لااه املُقَايِّم وفقااً للفقاارة ( أ) ماان هااذا املااادة قااد يااؤدي إىل اإلضاارار بشااكل جااوهري بنشاااطات
املسااتثمر األجاانيب املؤهاال وأعمالااه أو نشاااطات أي طاار ةالااث وأعمالااه ،فللمسااتثمر األجاانيب
املؤهل إشعار اهليئة باحلدث فور وقوعه بدالً من اإلشعار املطلاوب مبوجاب الفقارة (أ) مان هاذا
املادة.
) جيااب علااى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال تزويااد اهليئااة دون تااأخري بااأي معلومااات أو مسااتندات أو
توضيح كتابي تطلبه.
دا) جيب أن تكون مجيع اإلشعارات واملعلومات واملستندات املفصح عنها للشخص املرخص له
املُقَيِّم أو للهيئة مبوجب هذا املادة كاملة وححيحة وحديثة وغري مضللة.
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امللحق 3.1
املعلومات واملستندات اليت جيب على املستثمرين األجانب املؤهلن اإلفصاح عنها للشخص
املرخص له املُقَيِّم

األحداث اليت توجب اإلشعار
أ ) البدء يف إجراءات إعسار ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
ب ) البدء يف إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
) أي خمالفة فعلية أو حمتملة مان قبال املساتثمر األجانيب املؤهال لقياود االساتثمار املشاار إليهاا يف
الفقرات الفرعية (أ )1/و (أ )3/و(أ )4/من املادة ( )16من هذا القواعد.
د ) أي خمالفة فعلية أو حمتملة من قبل املستثمر األجنيب املؤهال ألي التازام مفاروط علياه مبوجاب
هذا القواعد.
ها) عندما يصبح املستثمر األجنيب املؤهال عمايالً لاد شاخص مارخص لاه آخار لغارط االساتثمار
يف األوراق املالية املدرجة.
و) عندما يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظة أجنيب جديد لغرط اساتثمار أموالاه يف
األوراق املالية املدرجة.
ي) أي تغريات جوهرية قد تؤةر يف وضاع املساتثمر األجانيب املؤهال أو نشااطاته تكاون متعلقاة باأي
من اآلتي:
 )1أعمال املستثمر األجنيب املؤهل.
 )2احلالة النظامية أو الرخص املمنوحة للمستثمر األجنيب املؤهل يف دولة التأسي .
 )3هوية املسيطرين على املستثمر األجنيب املؤهل.
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ح) علم املستثمر األجنيب املؤهل أن أي ًا مان شاروط التساجيل املنصاومل عليهاا يف هاذا القواعاد مل
تعد مستوفاة أو قد ال تكون مستوفاة مستقبالً من قبله.
ط) أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
ي) أي تغريات جوهرية يف املعلومات اليت قادمها املساتثمر األجانيب املؤهال وفقااً للملحاق رقام ()2.1
ماان هااذا القواعااد أو أي تغااريات جوهريااة ألي معلومااات أخاار قاادمها املسااتثمر األجاانيب املؤهاال
خبصومل تسجيله أو اإلبقاء عليه.
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الباب الرابع
التزامات األشخاص املرخص هلم
املادة التاسعة عشرة :التزامات الشخص املرخص له والشروط الواجب توافرها فيه
أ ) ال جيوي للشخص املرخص له دراسة أي طلبات تسجيل وفقاً هلذا القواعد أو التعامل كشاخص
مرخص له مُقَيِّم مع أي مستثمر أجنيب مؤهل ماامل يكان ذلاك الشاخص مرخصااً لاه مبمارساة
نشاط احلفظ.
ب ) ال جيوي للشخص املرخص له قبول مستثمر أجنيب مؤهل كعميال لغارط االساتثمار يف األوراق
املالية املدرجة مامل يتأكد من تسجيله لد اهليئة وفقاً هلذا القواعد.
) جيب علاى الشاخص املارخص لاه الاذي كاان طرفا ًا يف اتفاقياة تقيايم املساتثمر األجانيب املؤهال
إشعار اهليئة كتابياً فور انتهاء تلك االتفاقية أو فسخها.
د ) جيااب علااى الشااخص املاارخص لااه ويف مجيااع األوقااات التاازام األحكااام ذات العالقااة املنصااومل
عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخر ذات العالقة.
هااا) للهيئااة فاارط أي شااروط أو قيااود تراهااا مناساابة علااى األشااخامل املاارخص هلاام فيمااا يتعلااق
بتعامالتهم مع املستثمرين األجانب املؤهلن.
و) جيب على الشخص املرخص له املُقَايِّم دفاع املقابال املاالي الاذي حتاددا اهليئاة لتساجيل مقادمي
طلبات التسجيل.
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املادة العشرون :مراقبة املستثمرين األجانب املؤهلن
أ ) إذا اتضااح للشااخص املاارخص لااه املُقَايِّم أن املسااتثمر األجاانيب املؤهاال الااذي يتعاماال معااه مل يعااد
مستوفياً لشروط التسجيل ذات العالقة املنصومل عليهاا يف هاذا القواعاد أو أناه خاال أيا ًا مان
متطلباتها ،فعلى الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار اهليئة بذلك كتابياً دون تأخري.
ب)

جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار اهليئة كتابياً فور علمه باملعلومات اآلتياة فيماا

يتعلق بأي مستثمر أجنيب مؤهل يتعامل معه:
 )1تفاحيل البدء يف إجراءات إعسار ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
 )2تفاحيل البدء بأي إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضاد املساتثمر األجانيب املؤهال يف
أي دولة.
 )3عنااادما يصااابح املساااتثمر األجااانيب املؤهااال عمااايالً لاااد شاااخص مااارخص لاااه آخااار لغااارط
االستثمار يف األوراق املالية املدرجة.
 )4عناادما يتعاماال املسااتثمر األجاانيب املؤهاال مااع ماادير حمفظااة أجاانيب جديااد لغاارط اسااتثمار
أمواله يف األوراق املالية املدرجة.
 )5أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )6أي تغيريات جوهرياة يف املعلوماات الايت قادمها املساتثمر األجانيب املؤهال مبوجاب الفقارات
الفرعية و (/1ح) من امللحق رقم ( )2.1من هذا القواعد.

املادة احلادية والعشرون :إلغاء تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل
أ ) إذا تلقى الشخص املرخص له املُقَيِّم طلبااً مان املساتثمر األجانيب املؤهال بإلغااء تساجيله  ،فعلاى
الشخص املرخص له املُقَيِّم إرسال طلب بذلك للهيئة (لطلب إلغاءل).
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ب ) جيااب أن يكااون طلااب اإللغاااء املرساال إىل اهليئااة مبوجااب الفقاارة (أ) ماان هااذا املااادة مصااحوباً
بتأكيد من املستثمر األجنيب املؤهل بأنه ال ميلك أي أوراق مالية مدرجة.
) للهيئة إحدار إشعار برفض طلب اإللغاء املقادم مبوجاب الفقارة (أ) مان هاذا املاادة خاالل ياومن
من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض.
د ) إذا مل تصدر اهليئة إشعاراً مبوجب الفقرة ( ) من هذا املادة خالل يومن من تسلم طلب اإللغااء
من الشخص املرخص له املُقَيِّم ،فإن إلغاء تسجيل املستثمر االجنيب املؤهل يكون نافذاً.
ها) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار مقادم طلاب اإللغااء بارفض طلباه أو نفااذا حبساب
احلال.

املادة الثانية والعشرون :حالحيات اهليئة فيما يتعلق باألشخامل املرخص هلم املتعاملن مع
املستثمرين األجانب املؤهلن
أ ) للهيئااة أن متنااع مبوجااب إشااعار كتااابي أي شااخص ماارخص لااه ماان التعاماال مااع املسااتثمرين
األجانب املؤهلن.
ب ) للهيئااة أن تطلااب ماان الشااخص املاارخص لااه تزوياادها دون تااأخري بااأي معلومااات أو مسااتندات أو
توضيح كتابي لتعامالت الشخص املرخص له مع املستثمرين األجانب املؤهلن.
) للهيئة طلب حضور الشخص املرخص لاه ،أو مان ميثلاه ،أمامهاا لإلجاباة عان أي أسائلة وشارح
أي مسألة تر اهليئة أن هلا عالقة بتعامالته مع املستثمرين األجانب املؤهلن.
د ) تنتقل حقوق الشخص املرخص له املُقَيِّم املتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنيب مؤهل إىل اهليئاة
مبوجب إشعار كتابي موجه للشخص املرخص له املُقَيِّم واملستثمر األجنيب املؤهال املعا ي متاى
ما رأت اهليئة وجود ظرو طارئة تستدعي ذلك.
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الباب اخلامس
صالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلني
املادة الثالثة والعشرون :حالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلن
أ ) إذا رأت اهليئااة أن إحااد احلاااالت املااذكورة يف الفقاارة (د) ماان هااذا املااادة قااد حتقق ا أو قااد
تتحقق فيما يتعلق مبستثمر أجنيب مؤهل فللهيئة:
 )1أن تطلب من املستثمر األجنيب املؤهل تقاديم أي توضايح كتاابي أو معلوماات أو مساتندات
تراها ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.
 )2طلب حضور املستثمر األجنيب املؤهل أو من ميثله أمام اهليئة لإلجاباة عان أي أسائلة وشارح
أي مسائل تر اهليئة أنها ذات عالقة.
 )3إجراء أي استقصاء تراا مناسباً.
 )4اختاذ أي إجراء للتأكد من ححة أي معلومات مقدمة مان املساتثمر األجانيب املؤهال ،مباا
يف ذلك من خالل التواحل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.
 )5تعليق تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل.
 )6إلغاء تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل.
)7

ارسة أي من حالحياتها األخر وفقاً للنظام.

ب ) يكون تعليق التسجيل أو إلغاؤا مبوجب الفقرات الفرعية (أ )5/أو (أ )6/من هذا املاادة نافاذاً
فور إرسال اهليئة إشعارًا كتابي ًا بذلك إىل املساتثمر األجانيب املؤهال أو الشاخص املارخص لاه
ذي العالقة.
) للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلِّق تسجيلها أو أُلغي مبوجب هذا املادة.
د ) تشمل احلاالت املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذا املادة اآلتي:
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 )1عاادم االسااتمرار يف اسااتيفاء الشااروط وااللتزامااات واملتطلبااات املنصااومل عليهااا يف هااذا
القواعد من املستثمر األجنيب املؤهل.
 )2عدم استيفاء املستثمر األجنيب املؤهل ملتطلبات الفقرة (أ) من املادة ()14من هذا القواعاد
خالل  60يوم ًا من تاريخ تسجيله.
 )3حدوث أي حالة إعسار للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )4خمالفة املستثمر األجنيب املؤهال ألي مان االلتزاماات املنصاومل عليهاا يف النظاام ولوائحاه
التنفيذية أو أي أنظمة أخر يف اململكة.
 )5حصول املستثمر األجنيب املؤهل على تسجيله بناء على معلومات غري كاملاة أو خاطئاة أو
غري حديثة أو مضللة.
 )6فرط عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أي دولة على املستثمر األجنيب املؤهل.
 )7أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )8أي حالة أخر تر اهليئة ضرورتها حلماية املستثمرين أو احلفااظ علاى ساري عمال الساوق
املالية يف اململكة.
ها) ال جيوي للمستثمر الذي أُلغي تسجيله (أو عُلِّق) شراء أوراق مالياة مدرجاة بعاد إلغااء التساجيل
أو تعليقه.
و) ال جيوي للمستثمر الذي أُلغي تسجيله (أو عُلِّق) التصر يف أي أوراق مالياة مودعاة يف حساابه
لد مركز اإليدا بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إال بعد احلصول على موافقة اهليئة السابقة.
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الباب السادس
أحكام ختامية
املادة الرابعة والعشرون :النشر والنفاذ
تكون هذا القواعد نافذة من تاريخ 1437/10/27ها املوافق 2016/8/1م.
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