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 األولالباب 

 متهيديةأحكام 

  1متهيداملادة األوىل: 

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

 املاليااة األوراقاألسااهملالسااتثمار يف  عمالئهاامعلااى  وللموافقااة األجانااب املااؤهلن لاادة اهليئااة   

 .  م يف الك الشأيهل شخار املرخصاأل التزاماتو التزاماتهم حتديدواملدرجة، 

 يف مبااا يف الااك األحكااا  الااواردة  لوائحااه التنفيييااةو النظااا بأحكااا   هاايا القواعااد ختاالال  (   

 ،ار املااارخص هلااامالئحاااة األشاااخو ،والئحاااة سااالوكيات الساااوق ،قواعاااد التساااجيل واإلدرا 

 قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرها .و ،والئحة االندما  واالستحواا

 .لدول اخلليج العربية تنطبق هيا القواعد على مواط ي دول لجل  التعاوي ال (   

للمساتثمريا  ( ماا املاادة الساابعة ماا هايا القواعاد،       1مع عاد  اإلخاالل باالفقرة الفرعياة         ( د 

 األوراقباا باألسااهم املرتبطااة ا قااوق مجيااع ممارسااةوالعمااالء املوافااق علاايهم األجانااب املااؤهلن 

 .األولوية حقوق تداول الك يف مبا هلم اململوكة املدرجة املالية

 

 تعريفات ال املادة الثانية:

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

 .ها1424 6 2تاريخ ( و30امللكي رقم    

                                                           
 

1
من متطلب الحصول األجانب ومقدمي المشورة األجانب وأمناء الحفظ األجانب تعديل متطلبات الترخيص، بحيث يتم استثناء مدراء المحافظ  سيتم 

 على ترخيص لمزاولة أعمال األوراق المالية ، وذلك عند تعاملهم مع المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
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قصااد بالكلمااات والعبااارات الااواردة يف هاايا    يمااع عااد  اإلخااالل بااالفقرة   ( مااا هاايا املااادة،      (   

ويف قائمااة املصااطلحات املسااتخدمة يف لااوائح هيئااة      ،املعاااني املواااحة هلااا يف النظااا     القواعااد

 ما مل يقض سياق النص بغري الك. ،السوق املالية وقواعدها

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

 :كل منها مامل يقض سياق النص بغري الكإياء املواحة 

 

 واملساتثمر  ميَِّقا اتفاقياة بان الشاخص املارخص لاه املُ      :ؤهلامل جنيباأل ستثمرامل تقييم اتفاقية-

 .القواعد هيا ما( 1012 املنصور عليها يف املادة  لشروطل وفقًا املؤهل األجنيب

 صرفية.معمال أ اات شخصية اعتبارية متارس : مؤسسة ماليةالبنك-

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

 .املؤهل األجنيب املستثمر تقييم

 التأمن. أعمالمتارس  اعتبارية شخصية اات : مؤسسة ماليةشركة تأمن-

متااارس أعمااال   اات شخصااية اعتباريااة  : مؤسسااة ماليااة شااركة الوساااطة واألوراق املاليااة  -

 .احملافظمديرس ، ويشمل الك األوراق املالية

 :اآلتن االعتبارين األشخار ما أسيقصد به : صندوق االستثمار-

مملااو   اعتبااارسيكااوي مملوكااًا بالكاماال وهااة حكوميااة، أو لشااخص  ساايادس صااندوق( 1

 .بالكامل وهة حكومية

ماا املشااركن    دورياة  اشرتاكات أو رسو هدفه الرئيسي مجع يكوي تقاعد  صندوق (1

 لغرط تعويضهم عا الك وفق آلية حمددة. ملصلحتهم أو فيه

هدفاااه الرئيساااي تقاااديم املااانح إىل املنظماااات أو املؤسساااات أو  صاااندوق أوقاااا  يكاااوي  (2

 األفراد لألغراط العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل الك صندوق أوقا  اوامعات.
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برنااامج اسااتثمار مشاارت  يهااد  إىل إتاحااة الفرصااة للمسااتثمريا فيااه باملشاااركة         (3(2

 مجاعيًا يف أرباح الربنامج.

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

 أصاول تادير   اعتبارياة  شخصاية  ااتأجنبياة   مالياة : مؤسسة األجنيب احملفظةالصندوقمدير -

 (6 ماا املاادة    (2وتستويف املتطلبات املنصور عليها يف الفقرة الفرعياة  أ    عمالء صندوق

، وتساااتويف تلاااك املؤسساااة أو أس شاااخص ماااا لجموعتهاااا للمتطلباااات      ماااا هااايا القواعاااد  

تناوس التعامال ماع    ، وتتعامال أو  ( ما هي القواعد6املنصور عليها يف الفقرة   ( ما املادة  

أماوال الاك الشااخص يف األوراق    اسااتثمار املساتثمر األجانيب املؤهال أو مقااد  الطلاب لغارط     

 .املالية املدرجة

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

 .املدرجة األوراق املاليةاألسهميف 

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

األشااخار الطبيعيااوي الااييا يتمتعااوي  : دول لجلاا  التعاااوي لاادول اخللاايج العربيااة  مواطنااو-

جبنساااية إحااادة دول لجلااا  التعااااوي، واألشاااخار االعتبارياااة اململاااو  غالبياااة رأ اهلاااا     

وفقاًا للتعريا     ،دول اجملل  أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحدة دول اجمللا   ماملواطنن 

الااوارد يف قاارار اجمللاا  األعلاااى جمللاا  التعاااوي لاادول اخللااايج العربيااة الصااادر يف دورتاااه         

 .ها1418 1 20( وتاريخ 16اخلامسة عشرة املوافق عليه بقرار لجل  الويراء رقم  

اململوكاة   االساتثمارية  البناو  املركزياة والصاناديق   : ةيكوملجهات ا التابعة ل تاملؤسسا-

 .بالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر وهة حكومية
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 عفاء: اإلالثالثةاملادة 

الشاخص  أو  عمالئاه  وأ املستثمر األجنيب املؤهل أو عمالئه أومقد  الطلب  إعفاءللهيئة          

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

   .أو مببادرة منها أس منهمما 

 

 التظلم حق : الرابعةاملادة 

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

    .تتخيا اهليئة وفقًا ألحكا  هيا القواعد
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 الثاني الباب                                        

 طلبات التسجيل

 

 شروط التسجيل :األول الفصل                               

 : التسجيل اخلامسةاملادة 

مجيااع شااروط التسااجيل  اسااتيفاء تسااجيل مقااد  الطلااب كمسااتثمر أجاانيب مؤهاال   يشاارتط ل            

 ( ما هيا القواعد.6احملددة يف املادة  

 

 شروط التسجيل املادة السادسة:

 املؤسسات املالية املؤهلةفئات  ( أ 

 

مؤسسااة ماليااة اات شخصااية اعتباريااة مااا إحاادة الفئااات     يكااوي مقااد  الطلااب  جيااب أي  (1

   :اآلتية

 .البنو  .أ 

   .األوراق املاليةالوساطة و شركات .  

 .صناديقال يرسمد .  

 .تأمنال شركات .  .د 

 للجهات ا كومية.التابعة  ؤسساتة وامليا كوماوهات  .د 

 صناديق االستثمار. .ا 

 أهليتها. اهليئةأس مؤسسة مالية أخرة ترة  .و 
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، (1 أ 1  الفرعياااة اتالفقااارالفقرة يف إليهاااا اراملشااااملؤسساااات املالياااة   تكاااويأي  جياااب (2

 أو قباال هيئااة تنظيميااة     مااا هلااا   ًامرخصاا  املااادة  هاايا  مااا  (الفقاارة  أ  مااا    (1  (،  1 

ورقابياااة مما لاااة  تنظيمياااةمعاااايري  تطباااق دولاااة يف ومؤسساااة (ورقابتهاااا إلشااارافها خاااااعة

 لتقاديرها  وفقااً  للهيئاة  الفقارة، هيا  ألغراطو .هاديل مقبولة أو اهليئةتطبقها  ال للمعايري 

لمعااايري الاا  تطبقهااا  ل مما لااة والرقابيااة التنظيميااة املعااايري كاناا  إاا مااا حتديااد احملااض

 التعاماالممارسااة نشاااط يف  األشااخار املاارخص هلاام اهليئااة دتاازوو ،اهليئااة أو مقبولااة لااديها

لمعااايري الاا  تطبقهااا اهليئااة أو  ل مما لااة ورقابيااة تنظيميااة معااايريبقائمااة الاادول الاا  تطبااق  

 .حتديث يطرأ على تلك القائمة أسو، مقبولة لديها

ماا الفقارة  أ( ماا     ( هاا 1إليهاا يف الفقارة الفرعياة      املشار املؤسسة املالية تكوي أي جيب (3

 تطبقهااا الاا  للمعااايري ةمما لاا ورقابيااة تنظيميااة معااايري تطبااق دولااة يف مؤسسااة هاايا املااادة

 .يهامقبولة لد أو اهليئة

 املعاااايري كانااا  إاا ماااا حتدياااد احملاااض لتقاااديرها وفقاااًا للهيئاااة ،ملاااادةاهااايا  ألغاااراطو (4

 اهليئااة دتاازوو ،لمعااايري الاا  تطبقهااا اهليئااة أو مقبولااة لااديها   ل مما لااة والرقابيااة التنظيميااة

 تنظيمياة  معايريبقائمة الدول ال  تطبق   فظاممارسة نشاط يف  األشخار املرخص هلم

حتاديث يطارأ علاى تلاك      أسو، لمعايري ال  تطبقهاا اهليئاة أو مقبولاة لاديها    ل مما لة ورقابية

 .القائمة

 

 املالية املؤسسةحجم  (   

 

مااا الفقاارة  أ( مااا هاايا     د( 1  ةالفرعياا ةإليهااا يف الفقاار  املشااار املاليااة ةباسااتثناء املؤسساا   (1

مثانيااة  (000.000.750.318  يااديرها مقااد  الطلااب الاا  األصااول قيمااة تبلاا  أي جيااب املااادة،

 ، أو مااا يعادهلااا(  أكثاار أو ئااة ووسااوي مليااوي ريااال سااعودس   موساابع  ثال ااة آال عشاار ألف
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ومئااتن  أحااد عشاار ألاا  (11.250.000.000  إىل األصااول لتلااك األدنااى ا ااد خفااض وللهيئااة

   . أو ما يعادهلا(.  مليوي ريال سعودسووسن

 

 :  اآلتيال  يديرها مقد  الطلب األصول تشمل  ألغراط هيا القواعد، (2

، وفيمااا يتعلااق  .االسااتثمارألغااراط قااد  الطلااب أو لجموعتااه   ملاململوكااة األصااول  . أ

 هااا( مااا الفقاارة  أ( مااا هاايا املااادة،   1  ةالفرعياا ةإليهااا يف الفقاار املشااار باملؤسسااة املاليااة

أو لجموعتاااه  العالقاااةاس  األجاانيب اململوكاااة ملاادير احملفظاااة  األصاااول يشاامل الاااك أيضااًا   

 .االستثمارألغراط 

 ساااا  شاااخص أو أشاااخار  مقاااد  الطلاااب أو لجموعتاااه   الااا  ياااديرهااألصاااول  .  

 ها( ما الفقارة  أ(  1  ةالفرعي ةإليها يف الفقر املشار ، وفيما يتعلق باملؤسسة املالية.آخريا

 العالقاة اس  األجانيب ال  ياديرها مادير احملفظاة    األصول ما هيا املادة، يشمل الك أيضًا 

 . سا  شخص أو أشخار آخرياأو لجموعته 
 

 

 اخلربة االستثمارية (   

ما  ها( 1( و   د1  تنالفرعي تنالفقرإليها يف  املشار املالية اتباستثناء املؤسس 

 مجموعتهيهتابعما شخص أس   أو الطلب مقد  يكوي أي جيبالفقرة  أ( ما هيا املادة، 

 .سنوات و  عا تقل ال مدة فيها واالستثمار املالية األوراق نشاطاتل ممارسًا

 العمالء املوافقة علىاملادة السابعة: 

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

 عليه وفقًا ألحكا  هيا القواعد. ًاالعميل موافق يكا

 اآلتي: مستثمر أجنيب مؤهل للموافقة على عميليشرتط  (   
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عا إدارة أموال العميل عند  أي يكوي مقد  الطلب أو املستثمر األجنيب املؤهل مسؤواًل (1

 استثمارها يف األسهم املدرجة.  

 أجنيب مستثمر لدة عليه موافقًا عمياًل العميل مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل أو يكوي ال أي (2

 .آخر مؤهل

 :أيًا ما اآلتي أي يكوي العميل (3

 

 للمعايري مما لة ورقابية تنظيمية معايري تطبق دولةيف  مؤسسًا صندوقًا استثماريًا . أ

 لتقديرها وفقًا للهيئة الفقرة، هيا وألغراط. لديها مقبولة أو اهليئةال  تطبقها 

 تطبقها ال  للمعايري مما لةوالرقابية  التنظيمية املعايري كان  إاا ما حتديد احملض

وتزود اهليئة األشخار املرخص هلم يف ممارسة نشاط ، لديها مقبولة أو اهليئة

لمعايري ال  تطبقها ل مما لة ورقابية تنظيمية معايريالتعامل بقائمة الدول ال  تطبق 

 مقبولة لديها، إاافة إىل أس حتديث يطرأ على تلك القائمة.أو اهليئة  

 

 ما هيا القواعد. (6تستويف مجيع شروط التسجيل احملددة يف املادة   ماليًة مؤسسًة .  
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 تسجيللإجراءات ا :الثاني الفصل

 تسجيلالطلب   :السابعةالثامنةاملادة 

 نموا  الطلب الايس حتاددا  امُلَقيِّم وفقًا لإىل الشخص املرخص له جيب أي ُيقد  طلب التسجيل   ( أ 

 .جيب، واهليئة

 مصااحوبًا التسااجيل املشااار إليااه يف الفقاارة  أ( مااا هاايا املااادة   طلااب الطلبأي يكااوي  جيااب  (   ( أ 

 .القواعدما هيا  (2.1  رقم املطلوبة يف امللحق باملعلومات واملستنداتواملعلومات باملستندات

اإلجاراءات املنصاور   الطلاب وفقاًا للمعاايري و    تقيايم  امُلَقايِّم جيب علاى الشاخص املارخص لاه      (   (   

 .  با ال اما هي الثالث فصلعليها يف ال

 

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

 عمالئه

األساهم   يفعمالئاه   ماا تعود لعميال أو أكثار    أموااًل يستثمر أيكاي مقد  الطلب ينوس  إاا ( أ 

 إىل علاايهم موافااق كعمااالء املعنااين العمااالء علااى املوافقااة طلااب ُيقااد  أي فيجااب  املدرجااة،

 يكااوي أي وجيااب اهليئااة، حتااددا الاايس الطلااب لنمااوا  وفقااًا امُلَقاايِّم لااه املاارخص الشااخص

 القواعاااد هااايا ماااا( 2.1  رقااام امللحاااق يف املطلوباااة اإلااااافية باملعلوماااات مصاااحوبًا الطلاااب

  سااابهم االسااتثمار الطلااب مقااد  ينااوس الااييا العمااالء اسااتيفاء ماادة تقياايم مااا لتمكينااه

 .القواعد هليا وفقًا العالقة اات التسجيل لشروط

 املشار إليه يف الفقارة  أ( ماا هايا املاادة     الطلب تقييم امُلَقيِّمجيب على الشخص املرخص له  (   

 الثالث ما هيا البا . فصلوفقًا للمعايري واإلجراءات املنصور عليها يف ال
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( ماااا هااايا الباااا   3( و 2اإلجاااراءات اات العالقاااة املنصاااور عليهاااا يف الفصااالن      تطباااق (   

أي يؤخاي   علاى ، املشار إليه يف الفقرة  أ( ما هايا املاادة   الطلب بشأي(( 12 باستثناء املادة  

 يف االعتبار أي:   

طلااب التسااجيل تكااوي إشااارة إىل طلااب املوافقااة علااى العمااالء املعنااين كعمااالء        إىل اإلشااارة (1

 موافق عليهم.

طلاب املوافقاة علاى     رفاض  أو قباول  إىل إشاارة  تكاوي  رفضه أوالتسجيل  طلب قبولإىل  اإلشارة (2

 العمالء املعنين كعمالء موافق عليهم.

 .العميل على املوافقة إىل إشارة تكوي الطلب، مقد  تسجيل إىل اإلشارة (3

 إشارة إىل شروط املوافقة على عميل. تكويإىل شروط التسجيل  اإلشارة (4

 

 امُلَقيِّمالشخص املرخص له  إىلاملقدمة  واملستندات وماتلدقة املع :املادة الثامنة عاشرةالاملادة 

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

 مضللة.غري و وحديثة صحيحةو كاملة امُلَقيِّمله 

 علاى  معقولاة  يمنياة  مادة  خاللفاوراً امُلَقايِّم  الشخص املرخص له  إشعار مقد  الطلبجيب على   (   

 .  سابقًااملقدمة أو املستندات تطرأ على املعلومات جوهرية ريات بأس تغ أيا  5 تتجاوي أال
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  : تقييم الطلباتالثالثفصل ال

 وإشعار اهليئة بيلك:  امُلَقيِّماختاا القرار ما قبل الشخص املرخص له  :التاسعةا ادية عشرةاملادة 

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

، ماا مل يتفاق   املطلوباة وفقاًا هلايا القواعاد    املساتندات  ومجياع املعلوماات    تسالم  ما أيا  5 تتجاوي

 .ومقد  الطلب على خال  الك امُلَقيِّم له املرخص الشخص

 :باآلتي قيامه بعد إال التسجيل طلب قبول عد  امُلَقيِّم له املرخص الشخص على جيب ( أ (   

 واملسااتندات املعلومااات وصااحة اكتمااال مااا للتأكااد الاليمااة اخلطااوات مجيااع اختاااا (1

 .املادة هيا ما( أ  الفقرة يف إليها املشار

 .القواعد هيا يف عليها املنصور املتطلبات مع يتوافق املقد  الطلب أي ما التأكد (1(2

 لشاروط  مساتويف  مساتوفوي ( ينطباق  حيثماا  ،وعمالئه  الطلب مقد  أي ما التأكد (2(3

 .القواعد هيا يف عليها املنصور العالقة اات التسجيل

جيب علاى الشاخص املارخص لاه امُلَقايِّم إشاعار اهليئاة كتابياًا بقارارا املتخاي حاول الطلاب ،              (   

على أي يتضما اإلشعار بيانًا يواح األسبا  ال  اختي القرار بناًء عليهاا والاك بالصايغة الا      

 حتددها اهليئة.  

 سجيل، وجب أي يقد  للهيئة اآلتي:إاا كاي قرار الشخص املرخص له امُلَقيِّم قبول طلب الت  (   

 مااا هاايا القواعااد، علااى أي    (7 املااادة طلااب التسااجيل املقااد  مبوجااب الفقاارة  أ( مااا      (1

( ي 1املشاااار إليهاااا يف الفقااارات الفرعياااة      باملعلوماااات واملساااتندات يكاااوي مصاااحوبًا  

 ( ما هيا القواعد. 2.1ما امللحق رقم   (  1( و س 1 و ط( 1و 

اسااتيفاء مقااد  الطلااب  لشااروط  الاا  حتااددها اهليئااة يؤكااد   بالصاايغة مكتوبااًا إقاارارًا (2

 التسجيل املنصور عليها يف هيا القواعد.
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 املؤهل األجنيب املستثمر تقييم اتفاقية :ةعشر الثانيةعاشرةالاملادة 

 مقاد  الطلاب   ماع  االتفااق  عند قبوله طلاب التساجيل   امُلَقيِّم له املرخص الشخص جيب على ( أ 

 املتطلباات  ماا  األدناى  للحاد  مساتوفية  املؤهال  األجانيب  املساتثمر  تقيايم  اتفاقية على مسودة

 .املادة هيا يف املنصور عليها

 :دنىكحد أاملتطلبات اآلتية  املؤهل األجنيب املستثمر تقييمجيب أي تتضما اتفاقية  (   

  

 .هيا القواعد يف التسجيل املنصور عليهاشروط  اءيؤكد استيفا مقد  الطلبما  إقرار (1

 مبوجاب هايا القواعاد    املطلوباة  واملساتندات  بتاوفري مجياع املعلوماات    مقد  الطلاب تعهد ما  (2

 .امُلَقيِّم للشخص املرخص له

 معقولاة  يمنياة  مادة  خاللفاوراً  امُلَقايِّم  الشاخص املارخص لاه    بإشاعار  تعهد ماا مقاد  الطلاب    (3

 .مبوجب هيا القواعد تستوجب اإلشعار وقائعبأس ظرو  أو   أيا  5 تتجاوي أال على

أو  للهيئااةامُلَقاايِّم لشااخص املاارخص لااه اإفصاااح  يؤكااد فيااه قبولااه الطلاابمقااد   مااا إقاارار (4

مطلو  اإلفصااح هلاا مبوجاب األنظماة اات     حكومية أخرة يف اململكة  السوق أو أس جهة

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

 التنفييية  

واألنظماة   اولوائحها  الساوق  قواعدولوائحه التنفييية و النظا لتزا  تعهد ما مقد  الطلب با (5

 .األخرة اات العالقة

( مااا هاايا املااادة بالصاايغة الاا        يف الفقاارة   املاايكورة املتطلبااات مجيااعأي تكااوي  جيااب (   

 .اهليئة حتددها
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باالقرار املتخاي    املستثمر األجنيب املؤهال  وتسجيل اهليئة مراجعةإشعار: عشرة اديةا الثالثةاملادة 

 حول الطلب

 

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

 ياختااالاا  ألساابا  يواااح ا بيانااًااإلشااعار يتضااما  الااك القاارار، علااى أيتاااريخ مااا  يااو  واحااد

   .اهليئة حتددهابالصيغة ال  والك بناًء عليها  القرار

 سجيل، وجب أي يقد  للهيئة اآلتي:إاا كاي قرار الشخص املرخص له امُلَقيِّم قبول طلب الت  (   

 

 (س 1و ( ط 1 و  ي(1 و( و 1  الفقارات الفرعياة  املشار إليها يف  واملستندات املعلومات (1

كاي العميال صاندوقًا اساتثماريًا،     وإاا. ( ما هيا القواعد2.1ما امللحق رقم     (1و 

الفقاارتن  يففإنااه يكتفااى ألغااراط هاايا الفقاارة باملعلومااات واملسااتندات املشااار إليهااا      

 .هيا القواعد ما( 2.1امللحق رقم   ما (5   2و  (4   2  الفرعيتن

 .(ينطبق حيثما  تقييماتفاقية 

 :  اآلتي يؤكداهليئة ال  حتددها  بالصيغة ًامكتوب ًاقرارإ (2

 

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

 .هيا القواعد

ماااع مقاااد  الطلاااب  املؤهااال األجااانيب املساااتثمر تقيااايمعلاااى مساااودة اتفاقياااة  االتفااااق .  

 قواعاد ماا هايا ال   (12 املنصور عليهاا يف املاادة    لحد األدنى ما املتطلباتلمستوفية 

 .(ينطبق حيثما 
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 : مراجعة اهليئةعشرة الرابعةاملادة 

 ماا ( 913  املاادة  مبوجاب  واملطلوباة  العالقاة  اات واملستندات املعلومات مجيع اهليئة تسلم عند ( أ 

 .دوي تأخري كتابيًابيلك  امُلَقيِّمتشعر الشخص املرخص له  ،القواعد هيا

 نهائيااً  القارار  الاك  يصابح  ،التساجيل  طلاب  رفاض  امُلَقايِّم  لاه  املارخص  الشخص قرار كاي إاا (   

 .املادة هيا ما( أ  الفقرة يف إليه املشار اإلشعار تسلمه تاريخ ما

  قباول  امُلَقايِّم قرار الشخص املرخص لاه   كاي إاا ( ما هيا املادة،دبالفقرة   خاللاإل عد  مع (   

كتابياًا   امُلَقيِّماهليئة الشخص املرخص له  تشعربعد مرور نهائيًاالقرار  يصبح ،طلب التسجيل

 ماا ( أ  الفقارة  يف إلياه  املشاار  اإلشاعار   تااريخ  ماا  أياا   5 خاالل  قرارايف شأي  بقرارها املتخي

قباال  القارار  الااك رفضبا  كتابيااًا امُلَقايِّم  لااه املارخص  الشااخص اهليئاة  تشااعر ماامل  ،املااادة هايا 

 .يف هيا الفقرة احملددة املدة انتهاء

 طلااب التسااجيل  بقبااول امُلَقاايِّمقاارار الشااخص املاارخص لااه   فاارط ماادة إاااافية ملراجعااة   للهيئااة  ( د 

كتابياًا  بايلك  امُلَقايِّم  الشخص املرخص لاه   اهليئة يف هيا ا الة ُتشعرتراا مناسبًا، و سب ماحب

 .ما هيا املادة (  احملددة يف الفقرة املدة قبل انتهاء 

 اإلشاعار  يف حاددتها  الا   اإلااافية  املادة  خاالل  كتابيًا امُلَقيِّم له املرخص الشخص اهليئة ُتشعرها( 

 الااك رفااض أو التسااجيل بقبااول قاارارا علااى باملوافقااة املااادة هاايا مااا( د  الفقاارة يف عليااه املنصااور

   .القرار

   التسجيل :ةعشر اخلامسةاملادة 

باملوافقاة علاى   إشاعار اهليئاة    تااريخ  ماا  ماؤهالً  أجنبيًا مستثمرًا الطلب مقد  يصبحو( أصبح إاا  ( أ 

مقاد    تساجل  اهليئاة فاإي  ، نهائيااً  التساجيل بقباول طلاب    املقيمامُلَقيِّما قرار الشاخص املارخص لاه    
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دوي  شاخص املارخص لاه امُلَقايِّم بايلك كتابيااً      ال ُتشاعر ولديها كمساتثمر أجانيب مؤهال    الطلب 

 .تأخري

فراااها ماادة  ورأت اهليئااة بعااد  التسااجيل  قبااول طلااب امُلَقاايِّم كاااي قاارار الشااخص املاارخص لااه    إاا

 املوافقة علاى  ( ما هيا القواعد14ما املادة   (د للفقرة وفقًا   لإشعار التسجيلل(املراجعة اإلاافية

الشااخص ُتشااعر كمسااتثمر أجاانيب مؤهاال و لااديها مقااد  الطلااب   تسااجلاهليئااة فااإي ، الااك القاارار 

أو الفقارة  هاا(   ألحكا  الفقارة   (  اإلاافية امليكورةكتابيًا خالل املدة  بيلكامُلَقيِّم املرخص له 

 .ما هيا املادة

 .لدة اهليئة ما تاريخ تسجيله مؤهاًل ًاأجنبي ًايصبح مقد  الطلب مستثمر (   

 

 أو رفض طلب التسجيل شعار بالتسجيلاإل :ةعشر انيةثالالسادسةاملادة 

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

م الشااخص تساالُُّمااا   أيااا  5 تتجاااوي أال علااى معقولااة يمنيااة ماادةيااو  واحد خاااللوالااك  اهليئااة

  ما هيا القواعد. (1115شار إليه يف املادة  املالتسجيل إشعار امُلَقيِّم املرخص له 

التسااجيل املشااار إليااه يف املااادة    إشااعار مه بعااد تساال  امُلَقاايِّم جيااب علااى الشااخص املاارخص لااه     (   

 لالئحاة  وفقااً  كعميال  املؤهال  األجانيب  املساتثمر  قبولالقيا  بااآلتي: ( ما هيا القواعد 1115 

 .هلم املرخص األشخار

 كعميل وفقًا لالئحة األشخار املرخص هلم. قبول املستثمر األجنيب املؤهل (1

( مااا هاايا 12املتفااق عليهااا مبوجااب املااادة    املؤهاال األجاانيب املسااتثمر تقياايمتوقيااع اتفاقيااة  (2

توقيعهااا مااا ق باال  فااور إىل اهليئااةوإرسااال نسااخة موقعااة مااا تلااك االتفاقيااة   ،فااورًا القواعااد

 .طرفيها
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والاك   بارفض طلاب التساجيل    كتابيااً  إشعار مقد  الطلب امُلَقيِّم له املرخص الشخص ( جيب على 

 يف أس ما ا االت اآلتية:

 التسجيل نهائيًا.طلب رفض متى ما أصبح قرار  (1

إشاعار اهليئاة بارفض قارارا باملوافقاة علاى طلاب         امُلَقايِّم الشاخص املارخص لاه    تسالم  متى ما  (2

 التسجيل.

 االحتفاظ بالسجالت :ةعشر ثالثةالالسابعةاملادة 

مبوجااب هاايا  املطلوبااة واملسااتندات باملعلومااات  االحتفاااظ املسااتثمر األجاانيب املؤهاال  جيااب علااى  ( أ 

 .يهاها طوال فرتة تسجيله لدطلبها للهيئة عند القواعد وتوفري

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

 يف حاال و .لديهؤهل املجنيب فريها للهيئة عند طلبها طوال فرتة تسجيل املستثمر األوالقواعد وت

املوافقة ما عميال موافاق    أو سحبإلغاء تسجيل مستثمر أجنيب مؤهل فض طلب التسجيل أو ر

 امُلَقايِّم  لاه  املارخص  الشاخص  علاى جياب   ،( ماا هايا القواعاد   28و أ( 26مبوجب املادتن   عليه

ساانوات مااا تاااريخ   10 ماادةاملطلوبااة مبوجااب هاايا القواعااد   واملسااتندات  باملعلوماااتاالحتفاااظ 

 .التسجيل أو إلغائهطلب رفض 
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 لتسجيلالالحقة لتطلبات امل: رابعالالفصل 

  بداية التداول :ةعشر رابعةالالثامنةاملادة 

املدرجة مامل  األوراق املاليةاألسهميف أس ما  االستثمارللمستثمر األجنيب املؤهل  جيويال  ( أ 

  اآلتي: يستو 

 حسا  عميل. أي يكوي لديه (1

   .يدا اإلمركز حسا  لدة أي يكوي لديه  (2

 اهليئة.أخرة تفراها أس شروط  (3
 

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

 وافق عليهم.املؤهل امل

 عمالء جدد للمستثمر األجنيب املؤهل املوافقة على :ةعشرالتاسعة املادة 

( ما هيا الباا   باساتثناء املاادة    3( و 2تطبق اإلجراءات اات العالقة املنصور عليها يف الفصلن   

يرغاب يف اساتثمار    -أكثار أو -عميال  علاى  املوافقاة  (( عناد طلاب املساتثمر األجانيب املؤهال      12 

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

طلااب التسااجيل تكااوي إشااارة إىل طلااب املوافقااة علااى العمااالء املعنااين كعمااالء        إىل اإلشااارة (1

 موافق عليهم.

 علاى  طلاب املوافقاة   رفاض  أو لوبا ق إىل إشاارة  تكاوي  هرفض وأالتسجيل  طلب قبولإىل  اإلشارة (2

 .كعمالء موافق عليهم العمالء املعنين

 .عميلالة على اإلشارة إىل تسجيل مقد  الطلب، تكوي إشارة إىل املوافق (3

 املوافقة على عميل. شروطالتسجيل تكوي إشارة إىل  شروطاإلشارة إىل 
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 2.1امللحق 

 الطلب مقد  يقدمهاال  جيب أي  واملستنداتاملعلومات 

 

 :بلمقد  الط يقدمهاال  جيب أي  واملستنداتاملعلومات  .1

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

 اهليئة: ل  حتددهاسب الصيغة احب

 

بنساخ ماا    ماة ومدع ومكااي تأسيساه، علاى أي تكاوي    قد  الطلب الشكل القانوني ملتفاصيل  ( أ 

 اات العالقة. والقانونية ر يةالاملستندات 

مقتبساًا   أي يكاوي الوصا    ميكاا و حيثماا ينطباق(،    ونشااطاته قد  الطلاب  م وص  ألعمال (   

 ة، إال أنااه جيااب يف كاال األحااوال أيمما لاامسااتندات مااا التقرياار الساانوس ملقااد  الطلااب أو أس 

املالياااة  األوراقللمااادة الااا  ماااارس فيهاااا مقاااد  الطلاااب نشااااطات    تأكيااادًا يتضاااما الوصااا 

 .(.واالستثمار فيها

 (6  ما الفقارة  أ( ماا املاادة    ( ها1إليها يف الفقرة الفرعية   املشار املؤسسة املاليةب فيما يتعلق (   

 .اخلاصة بها االستثمار سياسة ،ما هيا القواعد

  ( ماا  1  ( و  1 و  ( أ1الفرعياة    اتإليها يف الفقار  املشار فيما يتعلق باملؤسسات املالية ( د (   

لاه  الايس ضضاع   التنظيماي والرقاابي   لوااع  ل إ باات  ماا هايا القواعاد،    (6 الفقرة  أ( ما املادة 

 .مقد  الطلب

قائمااة جبميااع املساايطريا علااى مقااد  الطلااب، وتقااديم معلومااات عااا هويااة كاال مساايطر         ( ا ( د 

 .(ينطبق حيثما وملكيته 

 أو ،لجموعتااهو  الطلااب ملقااد  املوحاادة وا سااابات ساانوس تقرياار أحااد  مااا نسااخةهااا(   ( و ( ا 

 .(ينطبق حيثما  لجموعته



 

22 
 

 .تابع أس هويةو(  

 أو الطلاب  مقد  خالهلا ما يستثمر ال  التابعة الشركات أو ا سابات أ اء تفاصيلي(   ( ي ( و 

 .وجدت إي ،اململكة يف ابعيهت أحد

 وأ تابعياه  أحاد  أو الطلاب  مقد  يكوي الييا هلم املرخص األشخار مجيع عا تفاصيلح(   ( ح ( ي 

 .لديهم عمياًل - عليهم موافقة على ا صول يف يرغب الييا - عمالئه أحد

 مقااد  علاى  واااةفرامل اآلتياة  اووهرياة  تنظيميااةال وأ قانونياة ال عقوباااتال حاول  تفاصايل ط(   ( ط ( ح 

 :الطلب لتقديم السابقة اخلم  سنواتال خالل تابعيه ما أس أو الطلب

أو فارط أس قياود    ،تعليق أو سحب أس رخصة أو تصريح ما قبل هيئة تنظيمية يف أس دولة (1

 .جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح

نتيجاة لتعامال بنااء علاى معلوماات      أس جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنياة مفروااة    (2

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

إاافة إىل إقرار ما مقد  الطلب بعد  وجود أس عقوبات أخارة تنادر  ااما هايا الفقارة      

فارط أس عقوباة قانونياة أو تنظيمياة تنادر  ااما       ُتمل  إااو .أو أس ما تابعياه.  فرا  عليه

علااى ف، املااااية اخلماا الساانوات خااالل  مااا تابعيااه أو أس الفقاارة علااى مقااد  الطلاابهاايا 

 إقرار بيلك.  مقد  الطلب تقديم 

 تنظيمية  أ جنائية بقضايا متعلقة كان  سواء معلقة أو قائمة حتقيقات أس حول تفاصيلس(  ( س 

 .مدنية  أ

 تنظيمية أ  جنائية بقضايا متعلقة كان أ سواء تسوية أو ُصلح حاالت أس حول تفاصيل (   (   

 .الطلب لتقديم السابقة سنوات اخلم  خالل مدنية أ 

 سبحب أو لجموعته الطلب قد مل نالقانوني احملاسبن ق بل ما املراجعة املالية القوائمل(   ( ل 

 ،الطلب مقد  فيها تأس  ال  دولةال يف العالقة اات التنظيمية اهليئة ما املواوعة املعايري
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 الك يف مبا الطلب ملقد  ا الي املالي للمركز مواحة املالية القوائم تلك تكوي أي على

 إعداد تاريخ حتى واملصروفات والدخل املالية ومواردا أو لجموعته، الطلب مقد  مال رأس

 .املالية القوائم

 شروط استيفاء لتأكيد ارورية تكوي قد أخرة إ باتات أو مستندات أو معلومات أس (   

 .القواعد هيا يف احملددة التسجيل

 :حبيث تتضما املتطلبات اآلتية كحد أدنى املؤهل األجنيب املستثمر تقييماتفاقية  (   ( ي 

 هيا يف عليها املنصور التسجيل شروط استيفاءا يؤكد الطلب مقد  ابقبومل إقرار (1

 .القواعد

 القواعد هيا مبوجب املطلوبة واملستندات املعلومات مجيع بتوفري الطلب مقد  ما تعهد (2

 .امُلَقيِّم له املرخص للشخص

 أال على معقولة يمنية مدة خالل امُلَقيِّم له املرخص الشخص بإشعار الطلب مقد  ما تعهد (3

 .القواعد هيا مبوجب اإلشعار تستوجب وقائع أو ظرو  بأس  أيا  5 تتجاوي

 أس عا امُلَقيِّم له املرخص الشخص إفصاح قبوله فيه يؤكد الطلب مقد  ما إقرار (4(1

 أس أو السوق أو للهيئة التنفييية ولوائحه النظا  أو القواعد هيا مبوجب يتسلمها معلومات

 أس عا العالقة اات األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلو  اململكة يف أخرة حكومية جهة

 .التنفييية ولوائحه النظا  أو القواعد هيا مبوجب يتسلمها مستندات أو معلومات

 ولوائحها السوق وقواعد التنفييية ولوائحه النظا  بالتزا  الطلب مقد  ما تعهدي(   (5

 .العالقة اات األخرة واألنظمة

 مستندات أو معلومات أس عا باإلفصاح التزامه فيه يؤكد الطلب مقد  ما إقرار (6(2

 األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلو  اململكة يف أخرة حكومية جهة أس أو اهليئة تطلبها

 .العالقة اات
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 شروط استيفاء لتأكيد ارورية تكوي قد أخرة إ باتات أو مستندات أو معلومات أسس(   (   

 .القواعد هيا يف احملددة التسجيل

أموال  استثمار ما مقد  الطلب اليس ينوس تقدميها ال  جيباافية اإل واملستنداتعلومات امل .2

 األوراق املالياة يف  هأموالا  ساتثمار ال أجاناب التعامل ماع مادراء حماافظ    تعود لعمالئه يف األسهم

 :املدرجة

التعامل يف األساهم ما عمالئه استثمار أموال تعود لعميل أو أكثر  ينوسمقد  الطلب  إاا كاي      

املعلوماات   تقاديم جاب  و املدرجاة،  األوراق املالياة يف  هساتثمار أموالا  ال أجاناب مع مدراء حماافظ  

 موافقة عليه:  ا صول على يف  مقد  الطلباآلتية لكل عميل يرغب 

 .دراء احملافظ األجانب الييا ينوس التعامل معهمومامتلاملعمجيع قائمة بأ اء  (أ 

 أ( مااا هاايا امللحااق مصااحوبة  2تكااوي القائمااة املشااار إليهااا يف الفقاارة الفرعيااة    جيااب أي  ( أ 

ماا   ىمتا  ماا هايا امللحاق   ( 1 ات الفرعية الفقرالفقرة واملستندات املشار إليها يف  ماتواملعلب

 على العميل اس العالقة. انطبق 

 و( و 1  د( و 1   أ( والفقرة ألغراط يكتفى إنهف ،ًااستثماري ًاكاي العميل صندوق إاا (  (أ 

مدير لكل :اآلتية املعلومات بتقديم ما هيا امللحق( ل 1و   (  1( و  س 1( و  ط 1 

األجنيب اليس يكوي مستثمرًا ، والك باستثناء مدير احملفظة او عالقة أجنيبحمفظة 

 أجنبيًا مؤهاًل.

   .الصندوق تأسي  مكاي تفاصيل( 1

 .بالصندوقاالستثمار اخلاصة  سياسة( 2

 مساايطر كاال هويااة عااا معلومااات وتقااديم ،ى الصااندوقجبميااع املساايطريا علاا   قائمااة( 3

 .ينطبق الك كاي إاا وملكيته

 .تابع أس هوية( 4
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 أو الصااندوق خالهلااا مااا يسااتثمر الاا  التابعااة الشااركات أو ا سااابات أ اااء تفاصاايل( 5

 .وجدت إي اململكة، يف تابعيه أحد

 يتساالمها معلومااات أس عااا امُلَقاايِّم لااه املاارخص الشااخص إفصاااح الصااندوق بقبااول إقاارار( 6

 حكومياة  جهاة  أس أو السوق أو للهيئة التنفييية ولوائحه النظا  أو القواعد هيا مبوجب

 .العالقة اات األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلو  اململكة يف أخرة

 تطلبهاا  مساتندات  أو معلوماات  أس عاا  باإلفصااح  التزاماه  فيه يؤكد الصندوق ما إقرار( 7

 األنظمااة مبوجااب هلااا اإلفصاااح مطلااو  اململكااة يف أخاارة حكوميااة جهااة أس أو اهليئااة

 .العالقة اات

نيابااة عاا مقاد  الطلااب    باالتوقيع  ح هلام رصاااألشاخار امل  ماا عليااه موقاع   تأكياد كتاابي   (   

 :اآلتي يتضما

 

يف هايا  احملاددة  اات العالقاة  يساتويف شاروط التساجيل     املطلو  املوافقة علياه العميل أي  (1

 .القواعد

، األساهم املدرجاة  أماوال العميال عناد اساتثمارها يف     ارة مقد  الطلب له الصاالحية إلد ي أ (2

 .االستثمار وفقًا لتقديرا احملض اتوصالحية اختاا قرار

ات يف شاروط  حادو  أس تغاري   فاور امُلَقايِّم  الشاخص املارخص لاه    سيشاعر  مقد  الطلب أي  (3

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

 .  عند استثمارها يف األسهم املدرجة
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 الثالث الباب

  املستمرة االلتزامات

 اللوائحاألنظمة والتزا   :عشرة امسةاخل العشروياملادة 

 التااازا ويف مجياااع األوقاااات  والعميااال املوافاااق علياااه  ؤهااالاملجااانيب األساااتثمر املجياااب علاااى  

 السااوق ولوائحهااا  وقواعاادالتنفيييااة  هلوائحاااألحكااا  اات العالقااة املنصااور عليهااا يف النظااا  و   

 .األنظمة األخرة اات العالقةو

 

 االستثمار  قيود :عشرة سادسةال والعشروي ا اديةاملادة 

 :اآلتية للقيود عليهم املوافق والعمالء املؤهلن األجانب املستثمريا استثمارات ختضع ( أ 

أو العمياال املوافااق عليااه إاااافة إىل     تابعيااهاااافة إىل إ ؤهاالاملجاانيب األ مسااتثمرللجيااوي ال  (1

 .مدرجة أسهمهتكوي  رصدأس م أسهمما % 5ما أكثر أو % 10 متلك تابعيه

 عاد  تنفياي  تعود لعميل موافق علياه   ستثمر أموااًليس يال ؤهلاملجنيب األستثمر املجيب على  (2

 أس أسااهم ماا % 5 مااا أكثار  تابعيااهإىل  إااافة  العمياال الاك أس عملياة قاد ينااتج عنهاا متلااك    

 .مدرجة أسهمه تكوي مصدر

 غااري أ  ماانهم املقاايمن سااواء فئاااتهم جبميااع  لجااتمعن األجانااب للمسااتثمريا ساامحُيال ( 2 (3

 هايا  وتشامل  ،مدرجاة  أساهمه  تكاوي  مصادر  أسأساهم   ماا  %49 ماا  أكثر متلك (املقيمن

   .املبادلة اتفاقيات طريق عا استثمارات أس النسبة

للمستثمريا األجانب املؤهلن وعمالئهم املوافق علايهم لجاتمعن متلاك أكثار ماا      سمح ُيال  (4

 .مدرجةأسهمه تكوي مصدر أس أسهم ما % 20
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 .املساهمة شركات يف األجانب بتملك اخلاصة األخرة النظامية القيود (3

 تصادرها  تعليماات  أس أو املدرجاة  للشاركات  األساساية  األنظماة  يف عليهاا  املنصور القيود (4

 .الشركات تلك هلا وختضع والرقابية اإلشرافية اوهات

املعلوماات   -يف هايا الشاأي   اهليئاة  ملا حتدداوفقًا -تنشر السوق على موقعها اإللكرتوني (   

 :اآلتية

( 4( و أ 3الفرعيااااة  أ  الفقرةالفقراتاااا إحصااااائية تعكاااا  نسااااب امللكيااااة املاااايكورة يف  (1

 ما هيا املادة. ( 2(5و أ 

للمعلوماات  ، وفقاًا  ماا هايا املاادة    (47 أ و (36 أ  الفارعيتن  الفقرتنالقيود امليكورة يف  (2

 .يف هيا الشأي املدرجة الشركات السوق ما تتسلمها ال 

 

 املستثمر معه يتعامل اليس امُلَقيِّم له املرخص الشخص تغيري :عشرة  لسابعةاوالعشرونالثانية املادة 

 املؤهل األجنيب

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

وال جيوي للمستثمر األجنيب املؤهل أي يتعامل مع أكثر ما شاخص   .لدة اهليئة كاي مسجاًل

 .واحد وق يف  ُمَقيِّممرخص له 

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

وسااارية  تلااك االتفاقيااة نافااية  وكاناا  املؤهاال األجاانيب املسااتثمر تقياايم اتفاقيااةوقااع معااه إاا 

 .املفعول

 املؤهال  األجانيب  املساتثمر  تقيايم  اتفاقياة  هاءتان بسبب املؤهل األجنيب املستثمر تسجيل لغىال ُي (   

ماع شاخص    ؤهال أي يتعامال املساتثمر األجانيب امل    شاريطة ما قبال أس ماا طرفيهاا،     فسخها أو

علااى  جياابو ،مااا تاااريخ انتهاااء االتفاقيااة أو فسااخها    أيااا  10 لخااال بااديل ُمَقاايِّمماارخص لااه  
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 تااأخري دوي كتابيااًاباايلك  اهليئااة إشااعار ا الااةهاايا  يف البااديل امُلَقاايِّمالشااخص املاارخص لااه  

  ..إليها املؤهل األجنيب املستثمر تقييموإرسال نسخة موقعة ما اتفاقية 

باديل خاالل    َقايِّم ُمإاا مل يتمكا املستثمر األجنيب املؤهل ما التعامل مع شخص مارخص لاه    ( د 

دوي  باايلك كتابيااًا يئااةاهل عليااه إشااعارف ،املااادةهاايا مااا  الفقاارة   ( املاادة املنصااور عليهااا يف

   .  إلغاء تسجيلهأو إاافية مهلة املستثمر األجنيب املؤهل  منحوللهيئة يف هيا ا الة  .تأخري

 

   اإلفصاح متطلبات:  ة عشرةثامنالوالعشرون الثالثة املادة

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

 .سنوس تعامل معه والك بشكلاليس ي َقيِّمامُلللشخص املرخص له  ما هيا القواعد (3.1رقم  

 إشااعار ؤهاالاملجاانيب األسااتثمر املجيااب علااى  مااا هاايا املااادة،    (    مااع مراعاااة الفقاارة     ( أ (   

 5 تتجااوي  أال علاى  معقولاة  يمنياة  مادة  خاللفاوراً تعامال معاه   اليس ي َقيِّمامُلخص له راملشخص ال

ماا هايا    (3.1  رقام  لملحاق ل وفقااً  الفاورس  اإلشاعار  وجاب تال  األحدا   أس ما وقو عند  أيا 

 .القواعد

مااا هاايا  (3.1  رقاام وفقااًا للملحااق الفااورس اإلشااعارتوجااب الاا  أس مااا األحاادا   إاا وقعاا  (   (   

ي اإلفصاااح عااا الااك ا ااد     أ -بشااكل معقااول   -املسااتثمر األجاانيب املؤهاال    رأةالقواعااد و

( ماا هايا املاادة قاد ياؤدس إىل اإلاارار بشاكل        أ  وفقاًا للفقارة     َقايِّم امُلرخص له املشخص لل

، وأعمالااه طاار   الااثنشاااطات أس أو  وأعمالااه املسااتثمر األجاانيب املؤهاال  بنشاااطاتجااوهرس 

املطلاو  مبوجاب   اإلشاعار   مابا د  فور وقوعه بداًل  اهليئة مر األجنيب املؤهل إشعارفللمستث

   ( ما هيا املادة.أبالفقرة  

أو  مساتندات ت أو معلوماا  دوي تاأخري باأس   اهليئاة  تزوياد  املساتثمر األجانيب املؤهال    جيب على (   ( د 

 تطلبه. كتابيتوايح 
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 املرخص له املفصح عنها  للشخص واملستنداتاملعلومات تكوي مجيع اإلشعارات وجيب أي    (ادها

 وغري مضللة. وحديثة صحيحةو كاملة مبوجب هيا املادةأو للهيئة  َقيِّمامُل
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            3.1امللحق 

للشخص عنها ن اإلفصاح ؤهلامل انبجاأل ياستثمرعلى املال  جيب  واملستنداتاملعلومات 

 امُلَقيِّماملرخص له 

 

      

 عنها سنويًا اإلفصاحال  جيب  املستنداتو املعلومات اإلشعار توجب ال األحدا   .1

 نسخة

 .يف أس دولة ؤهلاملجنيب األستثمر املالبدء يف إجراءات إعسار اد  ( أ 

 .يف أس دولة ؤهلاملجنيب األستثمر املاد إجراءات تنظيمية أو البدء يف إجراءات جنائية  (   

جاانيب األسااتثمر امل قبلوا سااابات املوحاادة  التقرياار الساانوس مااا  ةأو حمتملاا ةفعلياا خمالفااةأس  (   

( 61ماا املاادة    ( 4و أ ( 3 أ  ( و1 أ  الفقارات الفرعياة  لقيود االستثمار املشار إليهاا يف   ؤهلامل

 .ما هيا القواعد

ألس التازا  مفاروط علياه مبوجاب      ؤهال املجنيب األستثمر املما قبل  ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأس  ( د 

 هيا القواعد.

 االساتثمار  غارط ل آخار  لاه  مارخص  شاخص  لادة  عمايالً  ؤهال امل األجنيب املستثمر يصبح عندماها(  

 .املدرجة األوراق املالية يف

ساتثمار أموالاه يف   لغرط اجديد  أجنيبو( عندما يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظة 

 األوراق املالية املدرجة.

 باأس  متعلقاة  تكاوي  نشااطاته  أو ؤهال امل جانيب األ املساتثمر  وااع  يف تؤ ر قد جوهرية اتتغري أس(  ي

 :  اآلتي ما

 .املؤهل املستثمر األجنيب أعمال (1
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 وعمالئااه املوافااق  ؤهاالاملجاانيب األمسااتثمر لل أو الاارخص املمنوحااة لنظاميااةا الااة ا (2(1

 .يف دولة التأسي .عليهم، حيثما ينطبق(

 .على املستثمر األجنيب املؤهلهوية املسيطريا  (3

 

 مل القواعاد  هايا  يف عليهاا  املنصاور  التساجيل  شاروط  ماا  ًاأي أي ؤهلامل جنيباأل ستثمرامل علم(  ح

 .قبله ما مستقباًل مستوفاة تكوي ال قد أو مستوفاة تعد

 .املؤهل األجنيب للمستثمر هيكلية تغيريات أس(  ط

( 2.1  رقام  للملحاق  وفقااً  املؤهال  األجانيب  املساتثمر  قادمها  ال  املعلومات يف جوهرية تغريات أس( س

 املؤهاال  األجاانيب املسااتثمر قاادمها أخاارة معلومااات  ألس جوهريااة تغااريات أس أو القواعااد هاايا مااا

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

        

 الفورس اإلشعار توجب ال األحدا   .2

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

 .دولة

أو أس ماا عمالئاه    ؤهال املجانيب  األساتثمر  املاد إجراءات تنظيمية أو البدء يف إجراءات جنائية  (   

 .املوافق عليهم يف أس دولة

املوافاق علايهم    عمالئاه أس ماا  أو  ؤهال املجانيب  األساتثمر  امل ما قبال  ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأس  (   

( 21ماا املاادة    ( 7 أ ( و6 أ ( و2( و أ 1 أ  الفقارات الفرعياة  لقيود االستثمار املشاار إليهاا يف   

 .ما هيا القواعد

املوافاق علايهم   عمالئاه  أس ماا  أو  ؤهال املجانيب  األساتثمر  املما قبال   ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأس  ( د 

 ألس التزا  مفروط عليهم مبوجب هيا القواعد.
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 شااخص لاادة عمااياًل علاايهم املوافااق عمالئااه مااا أس أو ؤهاالامل األجاانيب املسااتثمر يصاابح عناادماهااا(  

 .املدرجة األسهم يف االستثمار غرطل آخر له مرخص

 باأس  متعلقاة  تكاوي  نشااطاته  أو ؤهلامل جنيباأل املستثمر واع يف تؤ ر قد جوهرية اتتغري أسو(    

 :  اآلتي ما

 

 .فق عليهماعمالئه املوأو  املؤهل املستثمر األجنيب أعمال (1

أو أس مااا عمالئااه املوافااق  ؤهاالاملجاانيب األمسااتثمر للأو الاارخص املمنوحااة  لنظاميااةا الااة ا (2

 .يف دولة التأسي  عليهم

 .على املستثمر األجنيب املؤهل أو أس ما عمالئه املوافق عليهمهوية املسيطريا  (3

 

 مل القواعاد  هايا  يف عليهاا  املنصاور  التساجيل  شاروط  ماا  ًاأيا  أي ؤهلامل جنيباأل ستثمرامل علمي(  

 .عليهم املوافق عمالئه ما أس أو قبله ما مستقباًل مستوفاة تكوي ال قد أو مستوفاة تعد

 .عليهم املوافق لعمالئه أو املؤهل األجنيب للمستثمر هيكلية تغيريات أسح(  
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  الرابع الباب

 التزامات األشخاص املرخص هلم

والشاروط الواجاب توافرهاا     الشخص املرخص لهالتزامات : التاسعة عشرةوالعشرون الرابعةاملادة 

  فيه

كشاخص  التعامل  أووفقًا هليا القواعد  تسجيلأس طلبات دراسة املرخص له  جيوي للشخصال   ( أ 

مرخصاًا لاه مبمارساة    الشاخص   الاك  ماامل يكاا   أس مستثمر أجنيب مؤهل مع ُمَقيِّممرخص له 

   .ا فظ التعاملنشاط 

 يف االساااتثمار غااارطل كعميااال مؤهااال أجااانيب مساااتثمر قباااولال جياااوي للشاااخص املااارخص لاااه  (   

 .وفقًا هليا القواعدمامل يتأكد ما تسجيله لدة اهليئة  املدرجة األوراق املاليةاألسهم

 املؤهال  األجانيب  املساتثمر جيب علاى الشاخص املارخص لاه الايس كااي طرفاًا يف اتفاقياة تقيايم           (   

 إشعار اهليئة كتابيًا فور انتهاء تلك االتفاقية أو فسخها.

 املنصااور العالقااة اات األحكااا  التاازا  األوقااات مجيااع ويف لااه املاارخص الشااخص علااى جيااب ( د 

    .العالقة اات األخرة واألنظمة ولوائحها السوق وقواعد التنفييية ولوائحه النظا  يف عليها

 يتعلااق فيمااا هلاام املاارخص األشااخار علااى مناساابة تراهااا قيااود أو شااروط أس فاارط للهيئااةهااا(   

 .املؤهلن األجانب املستثمريا مع بتعامالتهم

 مقادمي  تساجيل ل اهليئاة  حتاددا  الايس  الياملا  املقابال  دفاع  امُلَقايِّم  له املرخص صالشخ على جيبو(   

 .  التسجيل طلباتالعمالء على املوافقة أو الطلبات
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  ناملؤهل جانباأل ياستثمرملمراقبة ا :العشروي والعشروي اخلامسةاملادة 

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

 (مالئه املوافق علايهم، إي وجادوا  وع ستثمر الك امل استيفاءللتأكد ما سنوس بشكل  الاليمة

ماااا كااايلك التأكاااد و ،هااايا القواعاااد املنصاااور عليهاااا يفاات العالقاااة  شاااروط التساااجيلل

 مجيع متطلبات هيا القواعد.م التزامه

 أو أحاد   يتعامل معهاليس ؤهل املجنيب األ ستثمرامل أيامُلَقيِّم لشخص املرخص له إاا اتضح ل ( أ (   

املنصاور  اات العالقاة  شاروط التساجيل   ل مساتوفياً عاد  يمل  (، إي وجادوا املوافق علايهم  هئعمال

إشاعار  امُلَقايِّم  على الشخص املرخص لاه  فها، ما متطلبات ًاأيأنه خال  هيا القواعد أو  عليها يف

 .تأخريكتابيًا دوي اهليئة بيلك 

فيماا   باملعلومات اآلتياة  فور علمهكتابيًا  اهليئة إشعارامُلَقيِّم جيب على الشخص املرخص له  (   (   

 :يتعامل معهأجنيب مؤهل  ستثمرميتعلق بأس 

 

 املوافاق  عمالئاه  ماا  أس أو املؤهال  األجانيب  املستثمر اد إعسار إجراءات يف البدءتفاصيل  (1

   .دولة أس يف عليهم

 أو املؤهال  األجانيب  املساتثمر  ااد  تنظيمياة  إجراءات أو ةجراءات جنائيأس إب البدءتفاصيل  (2

 .دولة أس يف عليهم املوافق عمالئه ما أس

شاخص   عماياًل لادة   عليهم املوافق عمالئه ما أس أو عندما يصبح املستثمر األجنيب املؤهل  (3

 املدرجة. األوراق املاليةاألسهمغرط االستثمار يف مرخص له آخر ل

جديااد لغاارط اسااتثمار  أجاانيبعناادما يتعاماال املسااتثمر األجاانيب املؤهاال مااع ماادير حمفظااة    (4

 أمواله يف األوراق املالية املدرجة.

 .أو لعمالئه املوافق عليهم أس تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل (5(4
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 مبوجاابتغاايريات جوهريااة يف املعلومااات الاا  قاادمها املسااتثمر األجاانيب املؤهاال        أس (6(5

( ماا هايا   2.1ما امللحاق رقام     (ح5   2( و  4   2و   (ي 1  ( وو 1 الفرعية  الفقرات

 القواعد.

 

أس  ماأو سحب املوافقة  جنيب املؤهلإلغاء تسجيل املستثمر األ والعشروي: ا ادية السادسةاملادة 

 ما عمالئه املوافق عليهم

 

أو ساحب  لغااء تساجيله   بإطلبًا ما املستثمر األجنيب املؤهال  امُلَقيِّم تلقى الشخص املرخص له إاا  ( أ 

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

 (.لأو سحب طلب إلغاءل 

أو الساااحب يتعلاااق بإلغااااء تساااجيل املساااتثمر األجااانيب   طلاااب اإللغااااء  يجاااب أي يكاااويإاا كان (   

مصااحوبًا  املرساال إىل اهليئااة مبوجااب الفقاارة  أ( مااا هاايا املااادة وجااب أي يكااوي الطلباملؤهاال، 

أس  يملاااكميلكونال  ئاااه املوافاااق علااايهم عمالو املؤهااال بأناااه  بتأكياااد ماااا املساااتثمر األجااانيب  

أو أكثاار مااا  عمياالمااا وافقااة كاااي الطلااب يتعلااق بسااحب امل  إااومدرجااة.  أوراق ماليااةأسااهم

وجب أي يكاوي الطلاب مصاحوبًا بتأكياد ماا       املوافق عليهم، عمالء املستثمر األجنيب املؤهل

 أي العمالء مواو  الطلب ال ميلكوي أس أسهم مدرجة.املستثمر األجنيب املؤهل ب

املقاد  مبوجاب الفقارة  أ( ماا هايا املاادة        أو الساحب  بارفض طلاب اإللغااء    للهيئة إصادار إشاعار   (   

 .بياي أسبا  الرفضالطلب مع الل يومن ما تسلم خ

طلب اإللغااء   هيا املادة خالل يومن ما تسلم ( ما إاا مل تصدر اهليئة إشعارًا مبوجب الفقرة   ( د 

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

 .افيًايكوي ن حبسب ا ال(عميله املوافق عليه، ما سحب املوافقة 
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بارفض طلباه أو   أو الساحب  إشاعار مقاد  طلاب اإللغااء     امُلَقايِّم  جياب علاى الشاخص املارخص لاه        ها(

 .نفااا حبسب ا ال

 

املادة السابعةالثانية والعشروي: صالحيات اهليئة فيما يتعلق باألشخار املرخص هلم املتعاملن مع 

ناملؤهل انباألج يارستثمامل  

 

 ياسااتثمراملالتعاماال مااع  مااا  ماارخص لااه  أس شااخص مبوجااب إشااعار كتااابي  متنااع للهيئااة أي  ( أ 

 .نؤهلامل جانباأل

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

 .يا األجانب املؤهلنستثمراملمع الشخص املرخص له لتعامالت  كتابيتوايح 

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

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

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

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

 .وجود ظرو  طارئة تستدعي الك اهليئة رأت ما
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 اخلامس الباب                                                 

 املؤهلني األجانب باملستثمرين يتعلق فيما اهليئة صالحيات 

والعمالء  يا األجانب املؤهلناهليئة فيما يتعلق باملستثمر وي: صالحياتوالعشر ثالثةالالثامنةاملادة 

  املوافق عليهم

قااد حتققاا  أو قااد  مااا هاايا املااادة  ( دإحاادة ا اااالت املاايكورة يف الفقاارة    أي هليئااة رأت اإاا  ( أ 

 للهيئة: فعليهم  قاملواف أس ما عمالئهأو أجنيب مؤهل  ستثمرفيما يتعلق مبتتحقق 

 

مساتندات   وأمعلوماات   وكتاابي أ تواايح   أستقاديم   ؤهلاملجنيب األستثمر املما طلب أي ت (1

   تراها ارورية للتحقق ما ا الة اات العالقة.

أسائلة وشارح   أس  عاا أما  اهليئة لإلجاباة   ما ميثلهأو األجنيب املؤهل  ستثمراملحضور طلب  (2

 .أنها اات عالقة اهليئة ترةمسائل أس 

 .أس استقصاء تراا مناسبًا جراءإ (3

مباا   للتأكد ما صحة أس معلومات مقدمة ماا املساتثمر األجانيب املؤهال،     إجراء أس اختاا (4

 يف الك ما خالل التواصل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.

كثار  أأو منعاه ماا اساتثمار أماوال تعاود لواحاد أو        األجانيب املؤهال   ساتثمر تسجيل امل عليقت (5

 .فرتة معينةل ما عمالئه املوافق عليهم

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

 .عليهم
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د لواحاد أو أكثار ماا عمالئاه     وماا اساتثمار أماوال تعا     ؤهال املجنيب األستثمر امل منع (6(7

 .يف األسهم املدرجة املوافق عليهم

 للنظا .قًا وفاألخرة  صالحياتهاممارسة أس ما  (7(8

 

أو ساحب  عاا العماالء املوافاق علايهم     بالنيابة  االستثمار منعأو إلغاؤا أو  تسجيلال تعليقيكوي  (   

فااور نافاايًا  مااا هاايا املااادة ( 7أ   أو( 6أ   أو( 5أ  الفقاارات الفرعيااة   مبوجااب ماانهماملوافقااة 

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

 .العالقة

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

 .املادة

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

 

عليهااا يف هاايا  املنصااور  وااللتزامااات واملتطلبااات شااروط ال عااد  االسااتمرار يف اسااتيفاء  (1

 .عليهماملوافق  عمالئه س ماأ أ  ؤهلاملجنيب األستثمر امل ماسواء القواعد 

الثامناااة عشااارة  ملتطلباااات الفقااارة  أ( ماااا املاااادة املؤهااال األجااانيب املساااتثمر اساااتيفاء عاااد  (2

 .تسجيله تاريخ ما ًايوم 60 خالل ما هيا القواعد(14 

اساتيفاء العميال املوافاق علياه ملتطلباات الفقارة  أ( ماا املاادة الثامناة عشارة ماا هايا              عد  (3

 .عليه املوافقةيومًا ما تاريخ  60القواعد خالل 

 .عمالئه املوافق عليهمما  أو ألس ؤهلاملجنيب األمستثمر للحالة إعسار أس حدو   (3(4

 لتزاماات االألس ما  أو أس ما عمالئه املوافق عليهم ؤهلاملجنيب األستثمر امل خمالفة (4(5

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

بنااء   املوافقاة علاى أس ماا عمالئاه     أوتساجيله   علاى  ؤهال املجنيب األستثمر املحصول  (5(6

 .مضللة أوحديثة غري  أو خاطئة أو غري كاملةعلى معلومات 
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 املستثمر األجنيب املؤهال عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أس دولة على  فرط (6(7

   ..أو أس ما عمالئه املوافق عليهم

 . أو لعمالئه املوافق عليهم أس تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل (7(8

املساتثمريا أو ا فااظ علاى ساري عمال      اارورتها  ماياة   حالة أخرة تارة اهليئاة    أس (8(9

 .املالية يف اململكة السوق

 ساابه  أكانا   أساهم مدرجاة  ساواء    شاراء   (ُعلِّاق  أو ي تساجيله  لغا جيوي للمستثمر اليس ُأ ال   ها(

أو التسااجيل بعاد إلغاااء   مدرجااةأوراق مالياة   سااا  أس ماا عمالئااه املوافاق علاايهم(   أ اخلاار  

 .هتعليق

مودعاة يف   أوراق مالياة أساهم  التصار  يف أس  (ُعلِّاق أو  ي تساجيله  لغا ُأالايس  للمستثمر ال جيوي     و(

أو التساجيل  بعد إلغاء  أو يف حسا  أس ما عمالئه املوافق عليهم( حسابه لدة مركز اإليدا  

 .إال بعد ا صول على موافقة اهليئة السابقة هتعليق

 ةوافقااامل ُسااحب  الاايس هعميلاا  سااا  شااراء أسااهم مدرجاة للمسااتثمر األجاانيب املؤهاال ال جياوي     (ي

 .منه

 أسااهم أس يف التصاار مااا عميلااه  املوافقااة ُسااحب  الاايس للمسااتثمر األجاانيب املؤهاال  جيااوي ال    (ح

 اهليئااة  موافقااة علااى ا صااول بعااد  إال اإلياادا  مركااز لاادة العمياال  الااك حسااا  يف مودعااة

 .السابقة

 يف املوافاق علياه   لعميلاه تعاود   ماا اساتثمار أماوال    ُمناع الايس   املؤهال  األجانيب  للمستثمر جيوي الط(  

 يف مودعاة  أساهم  أس يفالتصار    أو ،العميال  الكأسهم مدرجة  سا   شراء املدرجة األسهم

 .السابقة اهليئة موافقة على ا صول بعد إال اإليدا  مركز لدة العميل الك حسا 
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