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 األولالباب 

 متهيديةأحكام 

  متهيداملادة األوىل: 

وضااع اإلجااراءات واملتطلبااات والشااروط الاليمااة لتسااجيل املسااتثمرين إىل هااذا القواعااد  تهاد   ( أ 

 التزامااااتهم حتديااادواملدرجاااة،  املالياااة األوراقلالساااتثمار يف  األجاناااب املاااؤهلني لاااد  اهليئاااة   

 .  الشأنم يف ذلك هل شخاص املرخصاأل التزاماتو

 يف مبااا يف ذلااك األحكااام الااواردة  لوائحااه التنفيذيااةو النظااامبأحكااام  هااذا القواعااد ال ختاال ( ب 

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

 قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.و ،والئحة االندما  واالستحواذ

 تنطباق هاذا القواعاد    ال( من هذا القواعاد،  17اإلخالل مبا ورد يف الفقرة )ها( من املادة ) دون (   

 .لدول اخلليج العربيةعلى مواطين دول جملس التعاون 

 املدرجاااة املالياااة األوراقبااا املرتبطاااة احلقاااوق مجياااع للمساااتثمرين األجاناااب املاااؤهلني  ارساااة   ( د 

 .األولوية حقوق تداول ذلك يف مبا هلم اململوكة

 تعريفات ال املادة الثانية:

نظااام السااوق املاليااة الصااادر باملرسااوم    القواعااد يف هااذا أينمااا وردت  بكلمااة لالنظااامل  يقصااد ( أ 

 .ها2/6/1424تاريخ ( و30امللكي رقم )م/

قصااد بالكلمااات والعبااارات الااواردة يف هااذا  يمااع عاادم اإلخااالل بااالفقرة ) ( ماان هااذا املااادة،   ( ب 

ويف قائمااة املصااطلحات املسااتخدمة يف لااوائح هيئااة    ،املوضااحة هلااا يف النظااام املعاااني  القواعااد

 ما مل يقض سياق النص بغري ذلك. ،السوق املالية وقواعدها
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لغااارط تطبياااق أحكاااام هاااذا القواعاااد، يقصاااد بالكلماااات والعباااارات الاااواردة أدنااااا املعااااني   (   

 :كل منها مامل يقض سياق النص بغري ذلكإياء املوضحة 

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

 .القواعد هذا من( 10)املنصوص عليها يف املادة  لشروطل وفقًا املؤهل األجنيب

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

طلباه   يقايم أن علاى  شاخص مارخص لاه اتفاق ماع مقادم الطلاب         :امُلَقيِّمالشخص املرخص له -

 ، أو الشخص املرخص له الاذي يكاون طرفاًا يف اتفاقياة     للتسجيل كمستثمر أجنيب مؤهل

 .املؤهل األجنيب املستثمر تقييم

 التأمني. أعمالمتارس  اعتبارية شخصية ذات : مؤسسة ماليةشركة تأمني-

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

 .احملاف مديري ، ويشمل ذلك األوراق املالية

 :اآلتني االعتباريني األشخاص من أييقصد به : صندوق االستثمار-

 أومان املشااركني فياه     دورياة  اشارتاكات  أو رساوم تقاعد هدفه الارئيس مجاع    صندوق (1

 حمددة.لغرط تعويضهم عن ذلك وفق آلية  ؛ ملصلحتهم

تقاااديم املااانح إىل املنظماااات أو املؤسساااات أو األفاااراد    الااارئيس هدفاااهأوقاااا   صاااندوق (2

 لألغراط العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صندوق أوقا  اجلامعات.

مجاعياًا   باملشااركة استثمار مشرتك يهد  إىل إتاحة الفرصة للمساتثمرين فياه    برنامج (3

 يف أرباح الربنامج.

( مان الئحاة أعماال األوراق    5يف املاادة )  متطلب الرتخيص املنصوص علياه  الرتخيص:متطلب -

 .املالية

  عماالء   أصاول تادير   اعتبارياة  شخصاية  ذاتأجنبياة   : مؤسساة مالياة  األجانيب  احملفظاة مدير -

مااان هاااذا  (6)مااان املاااادة  (2وتساااتويف املتطلباااات املنصاااوص عليهاااا يف الفقااارة الفرعياااة )أ/  



 

5 
 

تطلباات املنصاوص عليهاا    ملااملؤسساة أو أي شاخص مان جمموعتهاا      هاذا ، وتستويف القواعد

، وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األجانيب  ( من هذ القواعد6يف الفقرة ) ( من املادة )

 .املؤهل أو مقدم الطلب لغرط استثمار أموال ذلك الشخص يف األوراق املالية املدرجة

لالساتثمار   القواعاد هلاذا  وفقاًا   مساجل لاد  اهليئاة    أجنيبمستثمر  :ؤهلاملجنيب األستثمر امل-

 .املدرجة األوراق املاليةيف 

 .َقيِّمُمشخص مرخص له إىل  تسجيلال الذي يقدم طلب األجنيب املستثمر :مقدم الطلب-

األشااخاص الطبيعيااون الااذين يتمتعااون  : دول جملااس التعاااون لاادول اخللاايج العربيااة  مواطنااو-

جبنساااية إحاااد  دول جملاااس التعااااون، واألشاااخاص االعتبارياااة اململاااوك غالبياااة رأ اهلاااا     

وفقاًا للتعريا     ،دول اجمللس أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحد  دول اجمللاس  منملواطنني 

يف دورتاااه الااوارد يف قاارار اجمللااس األعلاااى جمللااس التعاااون لاادول اخللااايج العربيااة الصااادر         

 .ها20/1/1418( وتاريخ 16اخلامسة عشرة املوافق عليه بقرار جملس الويراء رقم )

مباا يف   -االساتثمارية  البنوك املركزية والصناديق: ةيكوملجهات احلالتابعة ل تاملؤسسا-

 -ذلااك الصااناديق الساايادية والصااناديق الاايت تأخااذ شااكل صااناديق التقاعااد واألوقااا          

 .اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر جلهة حكومية

 عفاء: اإلالثالثةاملادة 

الشاخص املارخص لاه مان تطبياق أي مان       أو املساتثمر األجانيب املؤهال     أومقادم الطلاب    إعفاءللهيئة 

   .أو مببادرة منها أي منهمتلقاا من ت إما بناًء على طلٍب ،كليًا أو جزئيًا قواعدأحكام هذا ال

 التظلم حق : الرابعةاملادة 

قرار أو إجراء تتخذا  حيق ألي شخص خاضع هلذا القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أي

 .اهليئة وفقًا ألحكام هذا القواعد
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 الثاني الباب                                        

 طلبات التسجيل

 شروط التسجيل :األول الفصل                               

 : التسجيل اخلامسةاملادة 

مجيع شاروط التساجيل احملاددة يف    استيفاء تسجيل مقدم الطلب كمستثمر أجنيب مؤهل يشرتط ل

 ( من هذا القواعد.6املادة )

 شروط التسجيل املادة السادسة:

 املؤسسات املالية املؤهلةفئات  ( أ 

اعتباريااة ماان إحااد  الفئااات   مؤسسااة ماليااة ذات شخصااية  يكااون مقاادم الطلااب  جيااب أن  (1

   :اآلتية

 .البنوك .أ 

   .األوراق املاليةالوساطة و شركات .ب 

 .تأمنيال شركات .  

 للجهات احلكومية.التابعة  ؤسساتة واملياحلكوماجلهات  .د 

 الستثمار.صناديق اها. 

 أهليتها. اهليئةأي مؤسسة مالية أخر  تر  و. 

 / (1/ب(، )1، )(/أ1) الفرعياة  اتالفقر يف إليها اراملشاملؤسسات املالية  تكونأن  جيب (2

 إلشاارافها خاضااعة)أو قباال هيئااة تنظيميااة   ماانهلااا  ًامرخصاا املااادة هااذا ماان الفقاارة )أ( ماان
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تطبقهاا   الايت ورقابياة  اللاة للمعاايري     تنظيمياة معاايري   تطباق  دولاة  يف ومؤسساة  ،(ورقابتها

  .هاديل مقبولة أو اهليئة

ماان  (/هااا1) /د( و1) الفرعيااة اتإليهااا يف الفقاار املشااار املاليااة اتاملؤسساا تكااون أن جيااب (3

 للمعاايري  ة اللا  ورقابياة  تنظيمياة  معاايري  تطباق  دولاة  يف مؤسساة  الفقارة )أ( مان هاذا املاادة    

 .يهامقبولة لد أو اهليئة تطبقها اليت

 املعاااايري كانااا  إذا ماااا حتدياااد احملاااض لتقاااديرها وفقاااًا للهيئاااة ،هاااذا املاااادة  وألغاااراط (4

وتاازود اهليئااة   لمعااايري الاايت تطبقهااا اهليئااة أو مقبولااة لااديها،   ل  اللااة والرقابيااة التنظيميااة

بقائمااة الاادول الاايت تطبااق   التعاماال وأ األشااخاص املاارخص هلاام يف  ارسااة نشاااط احلفاا  

حتاديث   وأيلمعاايري الايت تطبقهاا اهليئاة أو مقبولاة لاديها،       ل  اللة ورقابية تنظيمية معايري

 يطرأ على تلك القائمة.

 املالية حجم املؤسسة ( ب 

 من الفقرة )أ( مان هاذا املاادة،   /د( 1) ةالفرعي ةإليها يف الفقر املشار املالية ةباستثناء املؤسس (1

 وسابع  آال  لاللاة  (3.750.000.000) الطلاب  مقادم  ياديرها  الايت  األصاول  قيماة  تبلا   أن جيب

 هلاذا  األدناى  احلاد  خفض وللهيئة ،)أو ما يعادهلا( أكثر أو مليون ريال سعودي نيومخس ئةم

   .األصول

 :  اآلتياليت يديرها مقدم الطلب األصول تشمل  ألغراط هذا القواعد، (2

، وفيماااا يتعلاااق  االساااتثمارألغاااراط قااادم الطلاااب أو جمموعتاااه   ملاململوكاااة األصاااول  . أ

/هااا( ماان الفقاارة )أ( ماان هااذا املااادة،   1) ةالفرعياا ةإليهااا يف الفقاار املشااار باملؤسسااة املاليااة

أو جمموعتاااه  العالقاااةذي  األجاانيب اململوكاااة ملاادير احملفظاااة  األصاااول يشاامل ذلاااك أيضااًا   

 .االستثمارألغراط 

، حلسااب شاخص أو أشاخاص آخارين    مقادم الطلاب أو جمموعتاه     اليت يديرهااألصول  . ب

/ها( من الفقارة )أ( مان هاذا    1) ةالفرعي ةإليها يف الفقر املشار وفيما يتعلق باملؤسسة املالية
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أو  العالقاااة وذ األجااانيبالااايت ياااديرها مااادير احملفظاااة األصاااول املاااادة، يشااامل ذلاااك أيضاااًا 

 .حلساب شخص أو أشخاص آخرينجمموعته 

 اخلربة االستثمارية (   

من الفقرة /ها( 1( و )/د1) تنيالفرعي تنيالفقرإليها يف  املشار املالية اتباستثناء املؤسس

  ارسًا جمموعتهأي شخص من  أو الطلب مقدم يكون أن جيب)أ( من هذا املادة، 

 .سنوات مخس عن تقل ال مدة فيها واالستثمار املالية األوراق نشاطاتل

 

 تسجيللإجراءات ا :الثاني الفصل

 تسجيلالطلب   :السابعةاملادة 

 نموذ  الطلاب الاذي حتاددا   امُلَقيِّم وفقًا لإىل الشخص املرخص له جيب أن ُيقدم طلب التسجيل  ( أ 

 .اهليئة

باملعلوماات   مصاحوباً التساجيل املشاار إلياه يف الفقارة )أ( مان هاذا املاادة        أن يكاون طلاب   جيب  ( ب 

 .القواعدمن هذا  (2.1) رقم املطلوبة يف امللحقواملستندات 

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

 .  بابال امن هذ الثالث فصليف ال

 امُلَقيِّمالشخص املرخص له  إىلاملقدمة  واملستندات وماتلدقة املع :الثامنةاملادة 

الشاخص املارخص    إىل لايت يقادمها مقادم الطلاب    اواملساتندات  أن تكون مجيع املعلومات  جيب ( أ 

 مضللة.غري و صحيحةووواضحة  كاملة امُلَقيِّمله 

 تتجااوي  ال  معقولاة  يمنية مدة خالل امُلَقيِّمالشخص املرخص له  إشعار الطلب مقدمجيب على   ( ب 

 .  سابقًااملقدمة املستندات  أوتطرأ على املعلومات  جوهريةريات بأي تغ أيام( 5)
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  : تقييم الطلباتالثالثفصل ال

 وإشعار اهليئة بذلك:  امُلَقيِّماختاذ القرار من قبل الشخص املرخص له  :التاسعةاملادة 

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

 .القواعد هذا يف عليها املنصوص املتطلبات مع يتوافق املقدم الطلب أن من التأكد (1

 يف عليهاا  املنصوص العالقة ذات التسجيل لشروط مستوٍ  الطلب مقدم أن من التأكد (2

 .القواعد هذا

جيب على الشخص املرخص له امُلَقيِّم إشاعار اهليئاة كتابياًا بقارارا املتخاذ حاول الطلاب، علاى          ( ب 

أن يتضاامن اإلشااعار بيانااًا يوضااح األسااباب الاايت اختااذ القاارار بناااًء عليهااا وذلااك بالصاايغة الاايت       

 حتددها اهليئة.  

 هليئااةا إىلأن يقاادم  جاابفيجيل، إذا كااان قاارار الشااخص املاارخص لااه امُلَقاايِّم قبااول طلااب التساا  (   

 اآلتي:

  .من هذا القواعد (7)طلب التسجيل املقدم مبوجب الفقرة )أ( من املادة  (1

اسااتيفاء مقاادم الطلااب  لشااروط  الاايت حتااددها اهليئااة يؤكااد   بالصاايغة مكتوبااًا إقاارارًا (2

 التسجيل املنصوص عليها يف هذا القواعد.

 املؤهل األجنيب املستثمر تقييم اتفاقية :عاشرةالاملادة 

 تقيايم  اتفاقياة  علاى مساودة   مقدم الطلاب  مع االتفاق امُلَقيِّم له املرخص الشخص جيب على ( أ 

 هاذا  يف املنصاوص عليهاا   املتطلباات  مان  األدناى  للحاد  مساتوفية  املؤهال  األجانيب  املساتثمر 

 .املادة

 :دنىكحد أاملتطلبات اآلتية  املؤهل األجنيب املستثمر تقييمجيب أن تتضمن اتفاقية  ( ب 

  



 

10 
 

 .هذا القواعد يف التسجيل املنصوص عليهاشروط  اءيؤكد استيفا مقدم الطلبمن  إقرار (1

 القواعاد  هاذا  مبوجاب  املطلوباة  واملساتندات  بتاوفري مجياع املعلوماات    مقدم الطلاب تعهد من  (2

 .امُلَقيِّم للشخص املرخص له

 ال معقولااة يمنيااة ماادة خااالل امُلَقاايِّم الشااخص املاارخص لااه  بإشااعار تعهااد ماان مقاادم الطلااب  (3

 .القواعد هذا مبوجب اإلشعار تستوجب وقائعبأي ظرو  أو  أيام 5 تتجاوي

أو  للهيئااة امُلَقاايِّملشااخص املاارخص لااه ا إفصاااح قبولااه فيااه يؤكااد الطلااب مقاادم ماان إقاارار (4

اإلفصااح هلاا مبوجاب األنظماة ذات      مطلوبالسوق أو أي جهة حكومية أخر  يف اململكة 

أو النظااام ولوائحااه القواعااد هااذا  مبوجااب يتساالمها أو مسااتندات معلومااات أي عاان العالقااة

 التنفيذية  

واألنظماة   اولوائحها  الساوق  قواعدو التنفيذية ولوائحه النظاملتزام الطلب باتعهد من مقدم  (5

 .األخر  ذات العالقة

( ماان هااذا املااادة بالصاايغة الاايت   بيف الفقاارة ) املااذكورة املتطلبااات مجيااعأن تكااون  جيااب (   

 .اهليئة حتددها

 املؤهل األجنيب املستثمر وتسجيل اهليئة مراجعة: عشرة اديةاحل املادة

 هذا من( 9) املادة مبوجب واملطلوبة العالقة ذات واملستندات املعلومات مجيع اهليئة تسلم عند ( أ 

 .دون تأخريبذلك  امُلَقيِّمتشعر الشخص املرخص له  ،القواعد

 نهائيًا القرار ذلك يصبح ،التسجيل طلب رفض امُلَقيِّم له املرخص الشخص قرار كان إذا ( ب 

 .املادة هذا من( أ) الفقرة يف إليه املشار إلشعارل تسلمه تاريخ من

 قبول امُلَقيِّمقرار الشخص املرخص له  كان إذا ( من هذا املادة،دبالفقرة ) خاللاإل عدم مع (   

يف شأن  بقرارها املتخذكتابيًا  امُلَقيِّماهليئة الشخص املرخص له  تشعر ،طلب التسجيل

 .املادة هذا من( أ) الفقرة يف إليه املشار اإلشعار تاريخ من أيام 5 خالل قرارا
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 طلب التسجيل بقبول امُلَقيِّمقرار الشخص املرخص له فرط مدة إضافية ملراجعة للهيئة  ( د 

بذلك امُلَقيِّم الشخص املرخص له  اهليئة يف هذا احلالة ُتشعرتراا مناسبًا، و سب ماحب

 .من هذا املادة ( )احملددة يف الفقرة املدة قبل انتهاء كتابيًا 

 اإلشاعار  يف حاددتها  الايت  اإلضاافية  املادة  خاالل  كتابيًا امُلَقيِّم له املرخص الشخص اهليئة ُتشعرها( 

 ذلاك  رفاض  أو التساجيل  بقباول  قارارا  على باملوافقة املادة هذا من( د) الفقرة يف عليه املنصوص

   .القرار

باملوافقة علاى قارار الشاخص    إشعار اهليئة  تاريخ من مؤهاًل أجنبيًا مستثمرًا الطلب مقدم يصبح و( 

أو الفقارة  وفقًا ألحكام الفقرة ) (  )لإشعار التسجيلل( التسجيلبقبول طلب املرخص له املقيم 

 .من هذا املادة)ها( 

 أو رفض طلب التسجيل شعار بالتسجيلاإل :ةعشر انيةثالاملادة 

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

 شاعار إل امُلَقايِّم الشاخص املارخص لاه     متسالُ   مان  أياام  5 تتجاوي ال معقولة يمنية مدة خالل اهليئة

  من هذا القواعد. (11) املادة يف إليه شارامل التسجيل

( 11التساجيل املشاار إلياه يف املاادة )     شاعار إل مهتسلُّ بعد امُلَقيِّمعلى الشخص املرخص له  جيب ( ب 

 املاارخص األشاخاص  لالئحاة  وفقااً  كعمياال املؤهال  األجانيب  املساتثمر  قبااولمان هاذا القواعاد    

 .هلم

 يف بارفض طلاب التساجيل    كتابيااً  إشعار مقادم الطلاب   امُلَقيِّم له املرخص الشخصجيب على  (   

 :تنياآلتي احلالتنيأي من 

 طلب التسجيل نهائيًا.رفض متى ما أصبح قرار  (1

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

 التسجيل.
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 االحتفاظ بالسجالت :ةعشر ثالثةالاملادة 

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

 .يهاها طوال فرتة تسجيله لدطلبها للهيئة عند القواعد وتوفري

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

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

 لاه  املارخص  الشاخص  علاى جياب   ،إلغاء تسجيل مستثمر أجنيب مؤهلفض طلب التسجيل أو ر

ساانوات ماان   10 ماادةاملطلوبااة مبوجااب هااذا القواعااد  واملسااتندات  باملعلوماااتاالحتفاااظ  امُلَقاايِّم

 .التسجيل أو إلغائهطلب تاريخ رفض 

 

 

 لتسجيلالالحقة لتطلبات امل: رابعالالفصل 

  بداية التداول :ةعشر رابعةالاملادة 

  اآلتي: يستو املدرجة مامل  األوراق املاليةيف أي من  االستثمارللمستثمر األجنيب املؤهل  جيويال 

 حساب عميل. أن يكون لديه (1

   .يدا اإلمركز حساب لد  أن يكون لديه  (2

 اهليئة.أخر  تفرضها أي شروط  (3
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 2.1امللحق 

 الطلب مقدم يقدمهااليت جيب أن  واملستنداتاملعلومات 

 :بلمقدم الط يقدمهااليت جيب أن  واملستنداتاملعلومات  .1

ساب  حب امُلَقيِّماملرخص له إىل الشخص   اآلتيةواملستندات املعلومات مقدم الطلب  يقدمجيب أن 

 اهليئة: حتددها ليتالصيغة ا

 

بنساخ مان    ماة ومدع ومكاان تأسيساه، علاى أن تكاون    قدم الطلب الشكل القانوني ملتفاصيل  ( أ 

 ذات العالقة. والقانونية ر يةالاملستندات 

مقتبساًا   أن يكاون الوصا    ميكان و )حيثماا ينطباق(،   ونشااطاته قدم الطلاب  م وص  ألعمال ( ب 

 ة، إال أنااه جيااب يف كاال األحااوال أن اللاامسااتندات ماان التقرياار الساانوي ملقاادم الطلااب أو أي 

املالياااة  األوراقللمااادة الااايت ماااارس فيهاااا مقااادم الطلاااب نشااااطات    تأكيااادًا يتضااامن الوصااا 

 .واالستثمار فيها

 (6) من الفقارة )أ( مان املاادة    (/ها1إليها يف الفقرة الفرعية ) املشار املؤسسة املاليةب فيما يتعلق (   

 .اخلاصة بها االستثمار سياسة ،من هذا القواعد

/ ( ماان 1/ب( و )1)و  (/أ1الفرعيااة ) اتإليهااا يف الفقاار  املشااار فيمااا يتعلااق باملؤسسااات املاليااة  ( د 

لاه  الاذي ضضاع   التنظيماي والرقاابي   لوضاع  ل إلباات  مان هاذا القواعاد،    (6)الفقرة )أ( من املادة 

 .مقدم الطلب

 عاان هويااة كاال مساايطر  معلومااات وتقااديمعلااى مقاادم الطلااب،   املباشاارين املساايطرينبهااا( قائمااة 

 .(ينطبق حيثما)وملكيته 

 .(ينطبق حيثما) جمموعته أو الطلب ملقدم املوحدة واحلسابات سنوي تقرير أحدث من نسخة ( و 

 يف الطلااب مقاادم خالهلااا ماان يسااتثمر الاايت التابعااة الشااركات أو احلسااابات أ اااء تفاصاايل ( ي 

 .وجدت إن ،اململكة
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 .لديهم عمياًل الطلب مقدم يكون الذين هلم املرخص األشخاص مجيع عن تفاصيل ( ح 

 الطلااب مقاادم علااى وضااةفرامل اآلتيااة اجلوهريااة تنظيميااةال وأ قانونيااةال عقوباااتال حااول تفاصاايل ( ط 

 :الطلب لتقديم السابقة اخلمس سنواتال خالل

أو فارط أي قياود    ،تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة (1

 .جوهرية على تلك الرخصة أو التصريح

معلوماات  نتيجاة لتعامال بنااء علاى     أي جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنياة مفروضاة    (2

 .بسلوكيات السوق خر  تتعلقداخلية، أو تالعب، أو أي خمالفة أ

إضافة إىل إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخار  تنادر  ضامن هاذا الفقارة      

الفقارة علاى   هاذا  فرط أي عقوباة قانونياة أو تنظيمياة تنادر  ضامن      ُتمل  إذاو فرض  عليه.

 بذلك.   إقرارمقدم الطلب تقديم  علىف ،املاضية اخلمسالسنوات خالل مقدم الطلب 

 مأ تنظيمية مأ جنائية بقضايا متعلقة كان أ ًاسواء معلقة أو قائمة حتقيقات أي حول تفاصيل ( ي 

 .مدنية

 أم تنظيمية أم جنائية بقضايا متعلقة كان أ سواء تسوية أو ُصلح حاالت أي حول تفاصيل ( ك 

 .الطلب لتقديم السابقة سنوات اخلمس خالل مدنية

 املعايري سبحب أو جمموعته الطلب قدممل نيالقانوني احملاسبني ِقبل من املراجعة املالية القوائم ( ل 

 أن على ،الطلب مقدم فيها تأسس اليت دولةال يف العالقة ذات التنظيمية اهليئة من املوضوعة

 مال رأس ذلك يف مبا الطلب ملقدم احلالي املالي للمركز موضحة املالية القوائم تلك تكون

 القوائم إعداد تاريخ حتى واملصروفات والدخل املالية ومواردا أو جمموعته، الطلب مقدم

 .املالية

 شروط استيفاء لتأكيد ضرورية تكون قد أخر  إلباتات أو مستندات أو معلومات أي ( م 

 .القواعد هذا يف احملددة التسجيل

 :أدنى كحد اآلتية املتطلبات تتضمن أن على املؤهل األجنيب املستثمر تقييم اتفاقية ( ن 
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 .القواعد هذا يف عليها املنصوص التسجيل شروط استيفاءا يؤكد الطلب مقدم من إقرار (1

 القواعد هذا مبوجب املطلوبة واملستندات املعلومات مجيع بتوفري الطلب مقدم من تعهد (2

 .امُلَقيِّم له املرخص للشخص

 ال  معقولة يمنية مدةخالل  امُلَقيِّم له املرخص الشخص بإشعار الطلب مقدم من تعهد (3

 .القواعد هذا مبوجب اإلشعار تستوجب وقائع أو ظرو  بأي أيام 5 تتجاوي

 أو للهيئة امُلَقيِّم له املرخص الشخص إفصاح قبوله فيه يؤكد الطلب مقدم من إقرار (4

 ذات األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلوب اململكة يف أخر  حكومية جهة أي أو السوق

 ولوائحه النظام أو القواعد هذا مبوجب يتسلمها مستندات أو معلومات أي عن العالقة

 .التنفيذية

 واألنظمة ولوائحها السوق وقواعد التنفيذية ولوائحه النظام بالتزام الطلب مقدم من تعهد (5

 .العالقة ذات األخر 

 تطلبها مستندات أو معلومات أي عن باإلفصاح التزامه فيه يؤكد الطلب مقدم من إقرار (6

 ذات األنظمة مبوجب هلا اإلفصاح مطلوب اململكة يف أخر  حكومية جهة أي أو اهليئة

 .العالقة

التعامال ماع    مان مقادم الطلاب الاذي يناوي      تقادميها  اليت جيبضافية اإل واملستنداتعلومات امل .2

 :املدرجةاألوراق املالية يف  هأموال ستثمارال أجانبحماف   مديري

 األوراق يف هأموال ستثمارال أجانب حماف  مديري مع التعامل ينوي الطلب مقدم إذا كان  (أ 

 .. املديرين هؤالء  اءأل قائمة تقديم جبفي املدرجة، املالية

/أ( من هذا امللحق مصحوبة 2جيب أن تكون القائمة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ) (ب 

( ط/1)/و( و 1)/د( و 1/أ( و )1ات الفرعية )واملستندات املشار إليها يف الفقرمات واملعلب

، وذلك عالقة يذ أجنيبحمفظة مدير لكل  من هذا امللحق( ل/1و ) (ك/1( و )ي/1و )

 .باستثناء مدير احملفظة األجنيب الذي يكون مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل
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 الثالث الباب

  املستمرة االلتزامات

 اللوائحو األنظمة التزام :عشرة امسةاخل املادة

ذات العالقة املنصوص  األحكام التزاممجيع األوقات  ويف ؤهلاملجنيب األستثمر املجيب على 

 .األنظمة األخر  ذات العالقةو وقواعد السوق ولوائحهاالتنفيذية  هلوائحعليها يف النظام و

 االستثمار  قيود :عشرة سادسةال املادة

 :اآلتية للقيود املؤهلني األجانب املستثمرين استثمارات ختضع ( أ 

 أسهمهتكون  رصدأي م أسهممن أو أكثر % 10 متلك ؤهلاملجنيب األ مستثمرللجيوي ال  (1

 .أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر مدرجة

 غري أم منهم املقيمني سواء فئاتهم جبميع) جمتمعني األجانب للمستثمرين سمحُيال  (2

أو أدوات الدين  مدرجة أسهمه تكون مصدر أيأسهم  من %49 من أكثر متلك (املقيمني

  .القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر

 .املساهمة شركات يف األجانب بتملك اخلاصة األخر  النظامية القيود (3

 تصدرها تعليمات أي أو املدرجة للشركات األساسية األنظمة يف عليها املنصوص القيود (4

 .الشركات تلك هلا وختضع والرقابية اإلشرافية اجلهات

املعلومات  -يف هذا الشأن اهليئة ملا حتدداوفقًا -تنشر السوق على موقعها اإللكرتوني ( ب 

 :اآلتية

 من هذا املادة.( 2الفرعية )أ/الفقرة  إحصائية تعكس نسب امللكية املذكورة يف (1

 للمعلومات اليت، وفقًا من هذا املادة (4)أ/و (3)أ/ الفرعيتني الفقرتنيالقيود املذكورة يف  (2

 .يف هذا الشأن املدرجة الشركات السوق من تتسلمها
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 احملاف  مديريو هلم املرخص األشخاص مع املؤهل األجنيب املستثمر تعامل :عشرة لسابعةااملادة 

 الرتخيص ومتطلبات ،األجانب

مااادام  ُمَقاايِّمعلااى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال أن يكااون متعاااماًل مااع شااخص ماارخص لااه  جيااب ( أ 

وال جيااوي للمسااتثمر األجاانيب املؤهاال أن يتعاماال مااع أكثاار ماان شااخص      .لااد  اهليئااة  مسااجاًل

 .واحد وق يف  ُمَقيِّممرخص له 

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

وسااارية  تلااك االتفاقيااة نافااذة  وكاناا  املؤهاال األجاانيب املسااتثمر تقياايم اتفاقيااةوقااع معااه إذا 

 .املفعول

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

ماع شاخص    ؤهال أن يتعامال املساتثمر األجانيب امل    شاريطة من قبال أي مان طرفيهاا،     فسخها أو

علااى  جياابو ،ماان تاااريخ انتهاااء االتفاقيااة أو فسااخها    أيااام 10 لخااال بااديل ُمَقاايِّمماارخص لااه  

   .تأخري دون كتابيًابذلك  اهليئة إشعار احلالةهذا  يف البديل امُلَقيِّمالشخص املرخص له 

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

دون  بااذلك كتابيااًا يئااةاهل عليااه إشااعارف ،املااادةهااذا ماان  الفقاارة ) ( املاادة املنصااوص عليهااا يف

   .  إلغاء تسجيلهأو إضافية مهلة املستثمر األجنيب املؤهل  منحوللهيئة يف هذا احلالة  .تأخري

 ،حمااف  أجاناب   مديريأو  ،هلم مرخص أشخاص التعامل معجيوي للمستثمر األجنيب املؤهل ها( 

 املالياة  األوراق يف االساتثمار  لغارط وذلاك   ؛مشاورة أجاناب   يمقادم أمناء حفا  أجاناب، أو    أو

   .املدرجة

وذلااك عنااد ، ملمارسااة نشاااط التعاماال يسااتثنى املسااتثمر األجاانيب املؤهاال ماان متطلااب الرتخاايص ( و

 تعامله بصفته أصياًل يف األوراق املالية املدرجة.
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نشااط  ملمارساة   يستثنى املستثمر األجنيب املؤهل ومدير احملفظة األجنيب من متطلب الرتخيص ( ي

 إدارتهم ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل.وذلك عند  ،اإلدارة

وذلااك عنااد   احلفاا ،يسااتثنى أمناااء احلفاا  األجانااب ماان متطلااب الرتخاايص ملمارسااة نشاااط       ( ح

 .ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل حفظهم

مقدمو املشورة األجاناب مان متطلاب الرتخايص ملمارساة نشااط تقاديم املشاورة، وذلاك           يستثنى ( ط

 عند تقدميهم املشورة ملستثمر أجنيب مؤهل.

  اإلفصاح متطلبات: ة عشرةثامنال املادة

شاخص  ال إشاعار  ؤهال املجانيب  األتثمر سا املجياب علاى   مان هاذا املاادة،     (ب )مع مراعاة الفقارة   ( أ 

 مان  أي وقاو   عند أيام 5 تتجاوي ال معقولة يمنية مدة خاللتعامل معه ي الذي امُلَقيِّمخص له رامل

 .من هذا القواعد (3.1) رقم لملحقل وفقًا اإلشعار وجبت اليتاألحداث 

 رأ مان هاذا القواعاد و    (3.1) رقام  وفقًا للملحق اإلشعارتوجب اليت أي من األحداث  إذا وقع  ( ب 

رخص املا شاخص  لن اإلفصااح عان ذلاك احلادث ل    أ -بشاكل معقاول    -املستثمر األجنيب املؤهل 

 بنشاااطات( ماان هااذا املااادة قااد يااؤدي إىل اإلضاارار بشااكل جااوهري  أ وفقااًا للفقاارة ) َقاايِّمامُللااه 

مر األجاانيب ، فللمسااتثوأعمالااه طاار  لالااثنشاااطات أي أو  وأعمالااه املسااتثمر األجاانيب املؤهاال

( مان هاذا   أاملطلاوب مبوجاب الفقارة )   اإلشعار  منباحلدث فور وقوعه بداًل  اهليئة املؤهل إشعار

   املادة.

أو  مسااتنداتت أو معلومااا دون تااأخري بااأي  اهليئااة تزويااد املسااتثمر األجاانيب املؤهاال  جيااب علااى  (   

 تطلبه. كتابيتوضيح 

 املفصح عنها  للشخص املرخص له واملستنداتاملعلومات تكون مجيع اإلشعارات وجيب أن    (د

 وغري مضللة. صحيحةو وواضحة كاملة مبوجب هذا املادةأو للهيئة  َقيِّمامُل
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            3.1امللحق 

للشخص عنها ني اإلفصاح ؤهلامل انبجاأل ينستثمرعلى املاليت جيب  واملستنداتاملعلومات 

 امُلَقيِّماملرخص له 

  اإلشعار توجب اليتاألحداث 

 .دولة يف أي ؤهلاملجنيب األستثمر املالبدء يف إجراءات إعسار ضد  ( أ 

 .يف أي دولة ؤهلاملجنيب األستثمر املضد إجراءات تنظيمية أو البدء يف إجراءات جنائية  ( ب 

لقياود االساتثمار املشاار إليهاا يف      ؤهال املجانيب  األساتثمر  امل مان قبال   ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأي  (   

 .( من هذا القواعد16من املادة )( 4و)أ/( 3)أ/ ( و1)أ/ الفقرات الفرعية

ألي التازام مفاروط علياه مبوجاب      ؤهال املجنيب األستثمر املمن قبل  ةأو حمتمل ةفعلي خمالفةأي  ( د 

 هذا القواعد.

 يف االساتثمار  لغارط  آخار  له مرخص شخص لد  عمياًل املؤهل األجنيب املستثمر يصبحها( عندما 

 .املدرجة األوراق املالية

أجنيب جديد لغرط اساتثمار أموالاه يف    يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظةو( عندما 

 األوراق املالية املدرجة.

 باأي  متعلقاة  تكاون  نشااطاته  أو املؤهال  األجانيب  املساتثمر  وضاع  يف تاؤلر  قاد  جوهرية تغرياتي( أي 

 :  اآلتي من

 .املستثمر األجنيب املؤهل أعمال (1

 التأسيس.يف دولة  ؤهلاملجنيب األمستثمر أو الرخص املمنوحة لل لنظاميةاحلالة ا (2

 على املستثمر األجنيب املؤهل. املباشرين هوية املسيطرين (3
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 مل القواعاد  هاذا  يف عليهاا  املنصاوص  التساجيل  شاروط  مان  ًاأيا  أن ؤهال امل جنيباأل ستثمرامل علم( ح

 .قبله من مستقباًل مستوفاة تكون ال قد أو مستوفاة تعد

 .املؤهل األجنيب للمستثمر هيكلية تغيريات أي(  ط

( 2.1) رقام  للملحاق  وفقااً  املؤهال  األجانيب  املساتثمر  قادمها  اليت املعلومات يف جوهرية تغريات أي( ي

 املؤهاال األجاانيب املساتثمر  قاادمها أخار   معلومااات ألي جوهرياة  تغااريات أي أو القواعاد  هااذا مان 

   .عليه اإلبقاء أو تسجيله خبصوص
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  الرابع الباب

 التزامات األشخاص املرخص هلم

  والشروط الواجب توافرها فيه الشخص املرخص لهالتزامات : التاسعة عشرةاملادة 

كشاخص  التعامل  أوالقواعد وفقًا هلذا  تسجيلأي طلبات دراسة املرخص له  جيوي للشخصال   ( أ 

 يف لااه  مرخصااًاالشااخص  ذلااك يكاان ماااملمااع أي مسااتثمر أجاانيب مؤهاال    ُمَقاايِّمماارخص لااه  

   .التعامل وأ احلف  نشاط   ارسة

األوراق  يف االساتثمار  غارط ل كعميال  مؤهل أجنيب مستثمر قبولال جيوي للشخص املرخص له  ( ب 

 .وفقًا هلذا القواعدمامل يتأكد من تسجيله لد  اهليئة  املدرجة املالية

 املؤهال  األجانيب  املساتثمر جيب علاى الشاخص املارخص لاه الاذي كاان طرفاًا يف اتفاقياة تقيايم           (   

 كتابيًا فور انتهاء تلك االتفاقية أو فسخها.إشعار اهليئة 

 املنصااوص العالقااة ذات األحكااام التاازام األوقااات مجيااع ويف لااه املاارخص الشااخص علااى جيااب ( د 

    .العالقة ذات األخر  واألنظمة ولوائحها السوق وقواعد التنفيذية ولوائحه النظام يف عليها

 يتعلاااق فيماااا هلاام  املااارخص األشااخاص  علاااى مناساابة  تراهاااا قيااود  أو شاااروط أي فاارط  للهيئاااةهااا(  

 .املؤهلني األجانب املستثمرين مع بتعامالتهم

 مقاادمي تساجيل ل اهليئاة  حتاددا  الاذي  الياملا  املقابال  دفاع  امُلَقايِّم  لاه  املارخص  صالشاخ  علاى  جياب و( 

 .  التسجيل طلبات
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  نياملؤهل جانباأل ينستثمرملمراقبة ا العشرون:املادة 

عااد يمل  يتعاماال معااهالااذي ؤهاال املجاانيب األ سااتثمرامل أنامُلَقاايِّم لشااخص املاارخص لااه إذا اتضااح ل ( أ 

مان   ًاأيا أناه خاال    هاذا القواعاد أو    املنصوص عليهاا يف ذات العالقة شروط التسجيل ل مستوفيًا

 .تأخريكتابيًا دون إشعار اهليئة بذلك امُلَقيِّم على الشخص املرخص له فها، متطلبات

فيماا   باملعلوماات اآلتياة   فاور علماه  كتابياًا   اهليئاة  إشاعار امُلَقايِّم  على الشخص املرخص لاه   جيب ( ب 

 :يتعامل معهأجنيب مؤهل  ستثمرميتعلق بأي 

 

   .دولة أي يف املؤهل األجنيب املستثمر ضد إعسار إجراءات يف البدءتفاصيل  (1

 يف املؤهال  األجانيب  املساتثمر  ضاد  تنظيمية إجراءات أو ةجراءات جنائيأي إب البدءتفاصيل  (2

 .دولة أي

غااارط شاااخص مااارخص لاااه آخااار ل عماااياًل لاااد  عنااادما يصااابح املساااتثمر األجااانيب املؤهااال   (3

 املدرجة. األوراق املاليةاالستثمار يف 

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

 أمواله يف األوراق املالية املدرجة.

 تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.أي  (5

 ةالفقاار مبوجاابتغاايريات جوهريااة يف املعلومااات الاايت قاادمها املسااتثمر األجاانيب املؤهاال     أي (6

 ( من هذا القواعد.2.1امللحق رقم ) من (ي /1)الفرعية 

  جنيب املؤهلإلغاء تسجيل املستثمر األ والعشرون: احلاديةاملادة 

علاى  ف لغااء تساجيله،  بإطلباًا مان املساتثمر األجانيب املؤهال      امُلَقايِّم  تلقى الشخص املرخص لاه  إذا  ( أ 

 (.لطلب إلغاءلللهيئة )بذلك إرسال طلب امُلَقيِّم الشخص املرخص له 

أن يكااون طلااب اإللغاااء املرساال إىل اهليئااة مبوجااب الفقاارة )أ( ماان هااذا املااادة مصااحوبًا      جيااب ( ب 

 بتأكيد من املستثمر األجنيب املؤهل بأنه ال ميلك أي أوراق مالية مدرجة.  
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الل ياومني  املقادم مبوجاب الفقارة )أ( مان هاذا املاادة خا       برفض طلب اإللغاء  للهيئة إصدار إشعار (   

 .أسباب الرفضبيان الطلب مع من تسلم 

طلب اإللغااء   هذا املادة خالل يومني من تسلم ( من إذا مل تصدر اهليئة إشعارًا مبوجب الفقرة ) ( د 

 .افذًايكون ن املستثمر االجنيب املؤهلتسجيل فإن إلغاء  ،امُلَقيِّم من الشخص املرخص له

نفااذا حبساب   إشعار مقادم طلاب اإللغااء بارفض طلباه أو      امُلَقيِّم جيب على الشخص املرخص له   ها(

 .احلال

خص هلم املتعاملني مع صالحيات اهليئة فيما يتعلق باألشخاص املر :والعشرون ةانيثالاملادة 

 نياملؤهل انباألج ينرستثمامل

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

 .نيؤهلامل جانباأل

أو  مسااتنداتتااأخري بااأي معلومااات أو  دونلااب ماان الشااخص املاارخص لااه تزوياادها للهيئااة أن تط ( ب 

 .ين األجانب املؤهلنيستثمراملمع الشخص املرخص له لتعامالت  كتابيتوضيح 

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

 .ين األجانب املؤهلنيستثمرمع امله تتعامالعالقة بتر  اهليئة أن هلا أي مسألة 

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

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

 .تستدعي ذلكوجود ظرو  طارئة  اهليئة رأت ما
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اخلامس الباب  

 املؤهلني األجانب باملستثمرين يتعلق فيما اهليئة صالحيات 

  ين األجانب املؤهلنياهليئة فيما يتعلق باملستثمر ون: صالحياتوالعشر ثالثةالاملادة 

قااد حتققاا  أو قااد  ماان هااذا املااادة  ( دإحااد  احلاااالت املااذكورة يف الفقاارة )  أن هليئااة رأت اإذا  ( أ 

 للهيئة: أجنيب مؤهل ف ستثمرفيما يتعلق مبتتحقق 

مساتندات   وأمعلوماات   وكتاابي أ توضايح   أيتقاديم   ؤهلاملجنيب األستثمر املمن طلب أن ت (1

   تراها ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.

أسائلة وشارح   أي  عان أمام اهليئة لإلجاباة   من ميثلهأو األجنيب املؤهل  ستثمراملحضور طلب  (2

 .أنها ذات عالقة اهليئة تر مسائل أي 

 .أي استقصاء تراا مناسبًا جراءإ (3

مباا   للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة مان املساتثمر األجانيب املؤهال،     إجراء أي اختاذ (4

 يف ذلك من خالل التواصل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.

 .األجنيب املؤهل ستثمرتسجيل امل عليقت (5

 .ؤهلاملجنيب األ ستثمرإلغاء تسجيل امل (6

 للنظام.قًا وفاألخر   صالحياتها ارسة أي من  (7

نافاذًا   املاادة  هذا من( 6/أ) أو( 5/أ)الفرعية  الفقرات مبوجب إلغاؤا أو تسجيلال تعليق يكون ( ب 

 لاه  املارخص  الشاخص باذلك إىل املساتثمر األجانيب املؤهال أو      ًاكتابيا  ًاإشعار اهليئة إرسال فور

 .العالقة ذي امُلَقيِّم

 .هذا املادةمبوجب  ُألغيأو تسجيلها ق لُِّعمؤسسة مالية هوية أي  نشرللهيئة  (   

 :  الفقرة )أ( من هذا املادة اآلتييف  املشار إليها احلاالتتشمل  ( د 
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عليهااا يف هااذا  املنصااوص  وااللتزامااات واملتطلبااات شااروط ال عاادم االسااتمرار يف اسااتيفاء  (1

 .ؤهلاملجنيب األستثمر امل القواعد من

 من هذا القواعاد (14) ملتطلبات الفقرة )أ( من املادة املؤهل األجنيب املستثمر استيفاء عدم (2

 .تسجيله تاريخ من ًايوم 60 خالل

 .ؤهلاملجنيب األمستثمر للحالة إعسار أي حدوث  (3

لوائحاه  النظاام و املنصاوص عليهاا يف    لتزاماات االألي مان   ؤهال املجنيب األستثمر امل خمالفة (4

   اململكة.أخر  يف أنظمة التنفيذية أو أي 

غااري  أو غااري كاملااةبناااء علااى معلومااات  تسااجيله  علااى ؤهاالاملجاانيب األسااتثمر املحصااول  (5

 .مضللة أو  خاطئة واضحة أو

   .املستثمر األجنيب املؤهلعقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أي دولة على  فرط (6

 .أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل (7

 املستثمرين أو احلفااظ علاى ساري عمال الساوق     ضرورتها حلماية حالة أخر  تر  اهليئة  أي (8

 .املالية يف اململكة

التساجيل  بعاد إلغااء   مدرجاة  أوراق مالياة  شراء  (ُعلِّق أو)ي تسجيله لغجيوي للمستثمر الذي ُأ ال   ها(

 .هأو تعليق

مودعاة يف حساابه   أوراق مالياة   التصر  يف أي (ُعلِّقأو )ي تسجيله لغُأالذي للمستثمر ال جيوي     و(

 .إال بعد احلصول على موافقة اهليئة السابقة هأو تعليقالتسجيل لد  مركز اإليدا  بعد إلغاء 
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  .وفقًا لقرار اعتمادهاتكون هذا القواعد نافذة  


