األسئلة الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة

اإلصدار السادس

األسئلة الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف
األوراق املالية املدرجة
مقدمة:
صدر قرار جملس هيئة السوق املالية رقم  2015- 42- 3وتاريخ 1436/7/15هـ املوافق
2015/5/4م ،القاضي باملوافقة على األسئلة الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة .وصدر قرار جملس هيئة السوق املالية رقم
 2016- 115- 1بتاريخ 1437/11/28هـ املوافق 2016/8/31م،القاضي باملوافقة على
الوثيقة احملدثة لألسئلة الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية
املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة .وصدور قرار جملس هيئة السوق املالية رقم 2018- 63- 1
بتاريخ 1439/9/19هـ املوافق 2018/6/4م القاضي باملوافقة على الوثيقة احملدثة لألسئلة
الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية يف األوراق املالية املدرجة
(القواعد).
وتهدف اهليئة من نشر هذه الوثيقة إىل اإلجابة عن األسئلة اليت قد تُطرح من املستثمرين األجانب
واألشخاص املرخص هلم واألطراف األخرى ذات العالقة يف شأن القواعد.
وال خيلّ ما ورد يف هذه الوثيقة بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
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 .1ما املقصود باملستثمر األجنيب املؤهل؟
هو مستثمر أجنيب مؤهل وفقاً للقواعد؛ وذلك لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية.
 .2ما هي األوراق املالية اليت تنظم القواعد االستثمار فيها من قِبل املستثمر األجنيب املؤهل؟
تنظم القواعد استثمار املؤسسات املالية األجنبية يف األوراق املالية املدرجة يف السوق احمللية ،ويشمل ذلك األسهم ،أدوات
الدين ،صناديق االستثمار املتداولة.
 .3هل ميكن ملستثمر أجنيب مؤهل االستثمار عن طريق صندوق ال يُدار من ِقبله باإلضافة إىل االستثمار املباشر يف السوق املالية
السعودية؟
نعم ،إضافة لالستثمار املباشر يف األوراق املالية املدرجة يف السوق احمللية ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل االستثمار يف
صناديق االستثمار اآلتية ،وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة:


صندوق استثمار أجنيب مؤهل وفقاً للقواعد.



صندوق استثمار يستثمر يف السوق املالية السعودية من خالل اتفاقية مبادلة.



صناديق االستثمار احمللية املوافق عليها من قبل اهليئة.

 .4كيف ميكن للمستثمر األجنيب غري املقيم الذي ال تنطبق عليه شروط التأهيل أن يستثمر يف األوراق املالية املدرجة؟
ميكن للمستثمر األجنيب غري املقيم االستثمار يف األوراق املالية املدرجة عن طريق اتفاقيات املبادلة أو صناديق االستثمار
وذلك وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة يف هذا الشأن.
 .5ما الفرق بني االستثمار عن طريق اتفاقيات املبادلة واالستثمار املباشر يف األوراق املالية املدرجة؟
االستثمار املباشر يف األوراق املالية املدرجة يرتتب عليه تسجيل الورقة املالية لدى مركز اإليداع باسم املستثمر األجنيب
املؤهل ،حيث حيق له ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بتلك الورقة املالية ،مبا يف ذلك حقوق التصويت والتمثيل يف جمالس
إدارات شركات املساهمة طبقاً لألوضاع املقررة يف نظام الشركات وتداول حقوق األولوية وفقاً لألوضاع املقررة من اهليئة
وللضوابط اليت تضمنتها القواعد .أما اتفاقيات املبادلة ،فال متنح املستثمرين إال املنافع االقتصادية لألوراق املالية حمل
االتفاقية.
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 .6هل خيضع املستثمر األجنيب املؤهل لنظام ضريبة الدخل؟
خيضع املستثمر األجنيب املؤهل لنظام ضريبة الدخل من خالل فرض ضريبة االستقطاع البالغة  %5من إمجالي األرباح
املوزعة من الشركة املدرجة ،وال ختضع األرباح الرأمسالية للضريبة .وميكن االطالع على نظام ضريبة الدخل والئحته
التنفيذية عرب الرابط اآلتي:
https://www.gazt.gov.sa

 .7على من تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على األرباح املوزعة على املستثمر األجنيب املؤهل؟
تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على األرباح املوزعة على الشركة املدرجة اليت قامت بتوزيع األرباح.
 .8هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل املشاركة يف الطروحات العامة األولية؟
نعم ،وذلك وفقاً لنشرة اإلصدار ذات العالقة.
 .9هل حيق للمستثمر األجنيب املؤهل التصويت يف اجلمعيات العامة؟
نعم ،وذلك وفقاً لألوضاع املقررة يف نظام الشركات.
 .10هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل التصويت بالوكالة فيما خيص األسهم اململوكة له؟
نعم ،وذلك وفقاً لألوضاع املقررة يف نظام الشركات.
 .11هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل التصويت إلكرتونياً فيما خيص األسهم اململوكة له؟
نعم ،وذلك وفقاً لنظام تداوالتي اإللكرتوني.
 .12هل حيق للمستثمر األجنيب املؤهل الرتشح جملالس إدارات الشركات املدرجة؟
نعم ،وذلك وفقاً لألوضاع املقررة يف نظام الشركات.
 .13هل ميكن ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو غري السعوديني املقيمني االستثمار يف األوراق املالية املدرجة
من خالل اإلطار الذي تضعه القواعد؟
ال ميكنهم ذلك؛ ألنه حيق لتلك الفئات االستثمار بشكل مباشر يف األوراق املالية املدرجة وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة.
 .14كيف تعرّف القواعد مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية؟
يُعدّ من مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية كلّ شخص ينطبق عليه أحد الشرطني التاليني:


الشخص الطبيعي الذي يتمتع جبنسية إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.



الشخص االعتباري اململوك غالبية رأمساله ملواطنني من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو حكوماتها ،وتتمتع
جبنسية إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
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 .15هل ميكن لشخص اعتباري مملوك غالبية رأمساله ملواطنني من دول جملس التعاون اخلليج العربية أو حكوماتها ويتمتع
جبنسية أجنبية تقديم طلب تأهيل كمستثمر أجنيب مؤهل؟
نعم ميكن لشخص اعتباري مملوك غالبية رأمساله ملواطنني من دول جملس التعاون اخلليج العربية أو حكوماتها ويتمتع
جبنسية دولة من غري دول جملس التعاون اخلليجي تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنيب مؤهل إذا انطبقت عليه الشروط
الواردة يف القواعد ،ألنه يف هذه احلالة ال ينطبق على مقدم الطلب تعريف مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
وفقاً للتعريف الوارد يف الفقرة (ج) من املادة الثانية من القواعد وكما هو موضح يف إجابة السؤال رقم ( )14من هذه
الوثيقة؛ إذ جيب أن تكون غالبية رأمساله مملوكة ملواطنني من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو حكوماتها
ويتمتع كذلك جبنسية إحدى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 .16ما هي خطوات تقديم طلب إعفاء من تطبيق أي من أحكام القواعد كلياً أو جزئياً؟
وفقاً للمادة الثالثة من القواعد ،ميكن ملقدم الطلب أو املستثمر األجنيب املؤهل أو الشخص املرخص له تقديم طلب إعفاء من
تطبيق أي من أحكام القواعد كلياً أو جزئياً؛ وذلك بإرسال طلب اإلعفاء ومربراته لرئيس اهليئة ،وستقوم اهليئة بدراسة
الطلب ومن ثم تصدر قراراً بقبول طلب اإلعفاء أو رفضه  ،ويرسَل القرار املتخذ إىل مقدم طلب اإلعفاء مع توضيح أسباب
الرفض أو توضيح اخلطوات الالزم اتباعها يف حال املوافقة على الطلب.

 .17ماهي شروط التأهيل اليت وضعتها القواعد؟
أ .جيب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات اآلتية:
 .1البنوك
 .2شركات الوساطة واألوراق املالية
 .3شركات التأمني
 .4اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة هلا
 .5صناديق االستثمار
 .6أي مؤسسة مالية أخرى ترى هيئة السوق املالية أهليتها
ب .باستثناء اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة هلا ،جيب أن تبلغ قيمة األصول اليت يديرها أو يقوم حبفظها مقدم
الطلب ( )1,875,000,000ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادهلا).

5

ج .أن تكون املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية ( )3( ،)2( ،)1من الفقرة (أ) من هذه اإلجابة مرخصاً هلا من
قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعاً إلشرافها ورقابتها) ،ومؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت
تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
د .أن تكون املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية ( )5( ،)4من الفقرة (أ) مؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيمية
ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
ه.

تُعد املؤسسات املالية التابعة للمستثمر األجنيب املؤهل أو مدير احملفظة األجنيب املستويف ملتطلبات الفقرة (ب) من املادة

السادسة من الق واعد والصناديق االستثمارية املدارة من قبَلهم مؤهلة لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة ،دون احلاجة
لتقديم طلب تأهيل مستقل بشرط استيفاء متطلبات الفقرة (أ) من املادة السادسة من القواعد.
 .18هل جيب حصول صندوق االستثمار على ترخيص من هيئة تنظيمية يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري
اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها ليستويف شروط التأهيل؟
ال ،جيب على الصناديق االستثمارية فقط أن تكون مؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة ملعايري اليت تطبقها اهليئة أو
مقبولة لديها.

 .19ماهي الدول اليت تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها؟
زودت اهليئة األشخاص املرخص هلم مبمارسة نشاطي التعامل أو احلفظ بقائمة الدول اليت تطبق معايري تنظيمية ورقابية
مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها ،وذلك مبتابعة ما يصدر من جمموعة العمل املالي ( )FATFيف شأن
قوائم الدول غري املطبقة أو غري املتعاونة يف جمال مكافحة غسل األموال وانتشار التسلح مبا ال يتعارض مع األنظمة ذات
العالقة املعمول بها يف اململكة وما يصدر من اللجنة الدائمة ملكافحة غسل األموال.
 .20هل ميكن للمؤسسات املالية املؤسسة حديثاً تقديم طلب تأهيل كمستثمر أجنيب مؤهل؟
نعم ،شريطة استيفاء شروط التأهيل املنصوص عليها يف القواعد ،حيث أن متطلب األصول املدارة ينطبق على مقدم الطلب أو
جمموعته .ويف حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار ،يشمل ذلك أيضاً األصول اليت يديرها مدير احملفظة األجنيب أو
جمموعته.
 .21هل تعامل املؤسسات املالية التابعة للمستثمر األجنيب املؤهل أو مدير احملفظة األجنيب والصناديق االستثمارية املدارة من
قبلهم املؤهلة لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة كمستثمر أجنيب مؤهل مستقل؟
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نعم ،بعد تأهيل املؤسسات املالية التابعة والصناديق املدارة من قبل مستثمر أجنيب مؤهل أو مدير احملفظة األجنيب املستويف
ملتطلبات الفقرة (ب) من املادة السادسة من القواعد فإن ذلك يعين أن تلك املؤسسات املالية التابعة أو الصناديق املدارة
أصبحت مؤهلة لالستثمار بشكل مستقل وتنطبق عليها متطلبات االلتزامات املستمرة املذكورة يف الباب الثالث من القواعد.
 .22هل تلُغى أهلية املؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة من قبل املستثمر األجنيب املؤهل عند إلغاء أهليته؟
عند إلغاء أهلية مستثمر أجنيب مؤهل فإنه ال تلغى أهلية املؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة من قبل
ذلك املستثمر األجنيب املؤهل ،نظراً لكونهم مستثمرين أجانب مؤهلني مستقلني.
ال قبل تأهيل املؤسسات املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله؟
 .23هل جيب تأهيل املستثمر األجنيب أو ً
ال جيب تأهيل املستثمر األجنيب أوالً قبل تأهيل املؤسسات املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله ،حيث
ميكن تقديم طلب تأهيل واحد جلميع املؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة واليت يرغب مقدم الطلب
بتأهيلهم كمستثمرين أجانب مؤهلني ضمن طلب التأهيل اخلاص باملستثمر األجنيب نفسه.
 .24هل جيب تأهيل مدير احملفظة األجنيب لتأهيل املؤسسات املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله؟
ال جيب تأهيل مدير احملفظة األجنيب لتأهيل املؤسسات املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله ،حيث ميكن
ملدير احملفظة األجنيب اذا كان مستوفٍ ملتطلبات الفقرة (ب) من املادة السادسة من القواعد أن يقدم قائمة بأمساء املؤسسات
املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله الراغب بتأهيلها دون احلاجة لتقديم مستندات إضافية شريطة أن
تكون هذه املؤسسات املالية التابعة له أو الصناديق االستثمارية املدارة من قبله مستوفية ملتطلبات الفقرة (أ) من املادة السادسة
من القواعد.
 .25ماهي شروط تأهيل املؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة من قبل املستثمر األجنيب املؤهل أو مقدم الطلب؟
يشرتط استيفاء مجيع املؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة واليت يرغب املستثمر األجنيب املؤهل بتأهيلهم
أو مقدم الطلب كمستثمرين أجانب مؤهلني ملتطلبات الفقرة (أ) من املادة السادسة من القواعد.
 .26ماهي آلية التأهيل للمؤسسات املالية التابعة والصناديق االستثمارية املدارة من قبل املستثمر األجنيب املؤهل أو مدير احملفظة
األجنيب؟
يتم حتديد آلية التأهيل بني الشخص املرخص له املقيّم واملستثمر األجنيب املؤهل أو مدير احملفظة األجنيب حسبما يرونه
مناسباً.
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 .27هل تُلزم اهليئة الشخص املرخص له املقيّم بنموذج معيّن إلشعار املوافقة املقدَّم ملقدم طلب التأهيل؟
ال ،ال تلزم اهليئة الشخص املرخص له املقيّم بنموذج معني إلشعار املوافقة شريطة التزامه باحلد األدنى من املتطلبات
املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من املادة التاسعة من القواعد.
 .28هل تُلزم اهليئة الشخص املرخص له املقيّم بصيغة حمددة التفاقية التقييم بينه وبني املستثمر األجنيب املؤهل؟
ال ،ال تلزم اهليئة الشخص املرخص له املقيّم بصيغة حمددة التفاقية التقييم شريطة التزامه باحلد األدنى من املتطلبات
املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من املادة العاشرة من القواعد.
 .29ما املقصود باألصول اليت يديرها أو يقوم حبفظها مقدم الطلب ؟
تشمل تلك األصول اآلتي:


األصول اململوكة ملقدم الطلب أو جمموعته ألغراض االستثمار ،وفيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يشمل ذلك
أيضاً األصول اململوكة ملدير احملفظة األجنيب ذي العالقة أو جمموعته ألغراض االستثمار.



األصول اليت يديرها مقدم الطلب أو جمموعته حلساب شخص أو أشخاص آخرين .وفيما يتعلق بصناديق
االستثمار ،يشمل ذلك أيضاً األصول اليت يديرها مدير احملفظة األجنيب ذي العالقة أو جمموعته حلساب
شخص أو أشخاص آخرين.



األصول اليت يقوم مقدم الطلب أو جمموعته حبفظها حلساب شخص أو أشخاص آخرين.

وتعرّف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية و قواعدها مصطلح "جمموعة" بأنه" :فيما يتعلق بشخص،
تعين ذلك الشخص وكل تابع له" .كما تعرّف مصطلح "تابع" بأنه" :الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر
عليه ذلك الشخص اآلخر ،أو يشرتك معه يف كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث .ويف أي مما سبق ،تكون السيطرة
بشكل مباشر أو غري مباشر" .كذلك تعرّف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها مصطلح
"سيطرة" بأنه" :القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،منفرداً أو جمتمعاً مع قريب
أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت يف شركة( .ب) حق تعيني  %30أو
أكثر من أعضاء اجلهاز اإلداري ،وتفسَّر كلمة "املسيطر" وفقاً لذلك".
 .30كيف سيتم احتساب أصول صندوق االستثمار يف حال عدم استيفاء احلد األدنى من األصول املدارة ومت تعيني أكثر من
مدير حمفظة أجنيب؟
يف حال مل يستوف الصندوق أو جمموعته لل حد األدنى من حجم األصول املدارة ومت تعيني أكثر من مدير حمفظة أجنيب،
جيب أن تبلغ قيمة األصول اليت يديرها صندوق االستثمار أو جمموعته مع أحد مديري احملافظ ا ُملعَيّنني أو جمموعته
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( ) 1,875,000,000ريال سعودي أو أكثر ،حبيث يتم استيفاء هذا الشرط بشكل مستمر إال اذا كان االخنفاض يف
األصول نتيجة لعوامل السوق او سحوبات من أصول الصندوق.
 .31ما املقصود باملؤسسات التابعة للجهات احلكومية؟
يُقصد بها البنوك املركزية والصناديق االستثمارية -مبا يف ذلك الصناديق السيادية والصناديق اليت تأخذ شكل صناديق
التقاعد واألوقاف -اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر جلهة حكومية.
 .32هل هناك شروط جيب توافرها يف مدير احملفظة األجنيب؟
نعم ،جيب أن يكون مدير احمل فظة األجنيب مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عمالء مرخصاً هلا من
قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة إلشرافها ورقابتها) ومؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت
تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها ، ،وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األجنيب املؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال
ذلك الشخص يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية.
 .33هل جيب أن يكون مدير احملفظة األجنيب مؤهالً كمستثمر أجنيب ؟
ال ،يُكتفى بتقديم قائمة بأمساء مجيع مديري احملافظ األجانب الذي ينوي املستثمر األجنيب املؤهل التعامل معهم
للشخص املرخص له املقيًم على أن تكون مصحوبة باملعلومات واملستندات الثبوتية  ،مع مراعاة املعلومات واملستندات
اإلضافية اليت جيب تقدميها من مقدم الطلب الذي ينوي التعامل مع مديري حمافظ أجانب لالستثمار يف السوق السعودي
يف حال كانوا غري مؤهلني كمستثمرين أجانب  ،وذلك مبوجب الفقرة (ب) من امللحق رقم ( )2.1من القواعد.
 .34هل ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظة خليجي؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يتعامل مع مدير حمفظة خليجي إلدارة استثماراته يف السوق املالية السعودية.
 .35هل ميكن أن يكون مدير احملفظة شخص مرخص له من اهليئة؟
نعم ،ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظة يكون أحد األشخاص املرخص هلم من اهليئة.
 .36هل ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع أكثر من مدير حمفظة إلدارة استثماراته يف السوق املالية السعودية ؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يتعامل مع أكثر من مدير حمفظة يف الوقت نفسه سواء كان شخص مرخص له
من اهليئة ،أو مدير حمفظة أجنيب ويشمل ذلك مدير حمفظة خليجي ،على أن يشعر الشخص املرخص له املُقَيِّم عندما
يتعامل مع مدير حمفظة جديد وفقاً للملحق رقم ( )3.1من القواعد.
 .37هل ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مستثمر أجنيب مؤهل آخر إلدارة استثماراته يف األوراق املالية املدرجة؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يتعامل مع مستثمر أجنيب مؤهل آخر إلدارة استثماراته يف األوراق املالية املدرجة على
أن ال خيل مبسؤوليته بااللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة.
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 .38هل تشمل األصول اليت يديرها مقدم الطلب أصول الصناديق املدارة من قبله مبا يف ذلك تلك اليت ال تستويف الشروط
الواجب توافرها لتأهيل املستثمر األجنيب ؟
نعم ،تشمل األصول اليت يديرها مقدم الطلب أصول الصناديق املدارة من قبله مبا يف ذلك تلك اليت ال تستويف الشروط
الواجب توافرها لتأهيل املستثمر األجنيب.

 .39من الشخص املرخص له املُقيِّم؟
هو شخص مرخص له من اهليئة ملمارسة نشاطي التعامل أو احلفظ ،ويقوم باالتفاق مع املستثمر األجنيب على تقييم طلب
التأهيل لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية .الرجاء الرجوع إىل موقع اهليئة اإللكرتوني لالطالع
على قائمة األشخاص املرخص هلم ،وذلك من خالل الرابط اآلتي:
https://cma.org.sa/Market/AuthorisedPersons/Pages/default.aspx

 .40ما دور الشخص املرخص له املُقَيِّم يف عملية التأهيل؟
يقيّم الشخص املرخص له املُقَيِّم طلب املستثمر األجنيب؛ للتأكد من استيفائه ملتطلبات التأهيل ،وعلى ضوء ذلك يعطي
قراره حول طلب التأهيل إما بالقبول أو الرفض.
 .41متى يصبح مقدم الطلب مستثمرًا أجنبيًا مؤهالً؟
يصبح مقدم الطلب مستثمراً أجنبياً مؤهالً عند قبول طلب التأهيل من قبل الشخص املرخّص له املقيّم.
 .42يف حال مت رفض طلب التأهيل ،هل ميكن ملقدم الطلب تقديم الطلب مرة أخرى؟
نعم ،ميكن تقديم الطلب مرة أخرى ،وال توجد فرتة زمنية حمددة لتقديم الطلب مرة أخرى.
 .43هل بإمكان املستثمر األجنيب تفويض مدير احملفظة األجنيب للقيام بإجراءات التأهيل وتوقيع اتفاقية التقييم مع الشخص
املرخص له املُقَيِّم؟
نعم ،بإمكان املستثمر األجنيب تفويض مدير احملفظة األجنيب للقيام بإجراءات التأهيل وتوقيع اتفاقية التقييم مع الشخص
املرخص له املُقَيِّم ،وعلى مدير احملفظ ة األجنيب تقديم ما يثبت التفويض للشخص املرخص له املُقَيِّم عند تقديم طلب
التأهيل.
 .44هل بإمكان الشخص املرخص له املُقَيِّم االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل؟
نعم ،بإمكان الشخص املرخص له املُقَيِّم االعتماد على طرف ثالث عند القيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل مع
ضرورة االلتزام باألحكام الواردة يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
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 .45هل يشرتط أن تكون اتفاقية تقديم اخلدمات مع العمالء بني الشخص املرخص له واملستثمر األجنيب املؤهل؟
مبوجب قرار جملس اهليئة الصادر يف 2017/11/23م ،فإن الفقرة (ب) من املادة الثامنة والثالثون من الئحة األشخاص املرخص هلم ال
تشرتط أن تكون اتفاقية تقديم اخلدمات مع العمالء موقعة بني الشخص املرخص له و املستثمر من ذوي الصفة االعتبارية أو املستثمر
األجنيب املؤهل مباشرة ،حيث جيوز أن تكون االتفاقية بشكل غري مباشر على أن تتضمن شروط تقديم اخلدمات اليت حتدد أسس ممارسة
أعمال األوراق املالية مع العميل أو حلسابه ،على سبيل املثال :ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يفوّض إىل طرف ثالث توقيع اتفاقية
تقديم اخلدمات مع الشخص املرخص له ،أو أن يوقع الشخص املرخص له اتفاقية إطارية مع طرف ثالث تشمل شروط تقديم اخلدمات
للمستثمر األجنيب املؤهل املقدَّم عن طريق ذلك الطرف.

 .46ما املقصود من وجوب احلصول على نسخ من الوثائق واملعلومات املتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث الواردة
يف الفقرة الفرعية (- 5أ) من املادة الرابعة عشرة من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ؟
املقصود من احلصول على نسخ من الوثائق واملعلومات املتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث هو احلصول
على نسخ من الوثائق واملعلومات املتعلقة باإلجراءات اليت يتخذها الطرف الثالث لتطبيق إجراءات العناية الواجبة وذلك
للتأكد من مدى مالءمة تلك اإلجراءات وتوافقها مع املتطلبات احمللية وفقاً للفقرة رقم ( )6من املادة الرابعة عشرة اليت
تنص على أنه "جيب على الشخص املرخص له القيام مبراجعة دورية مستمرة لضمان التزام الطرف الثالث باملعايري املذكورة
يف هذه املادة ،اليت قد تشمل مراجعة السياسات واإلجراءات ذات العالقة ومراجعة مناذج من إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل املنفذة" وال جيب يف هذه احلالة احلصول على نسخ من الوثائق املذكورة يف الفقرات الفرعية(أ،ب،ج) من الفقرة
الثانية من املادة الثامنة من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وإمنا جيب اختاذ اخلطوات املناسبة للتأكد من
تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات املتعلقة بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل عند طلبها.
 .47هل يصح االعتماد على طرف ثالث يف التحقق من املستندات املطلوبة لفتح حساب استثماري الواردة يف تعليمات فتح
احلسابات االستثمارية؟
نعم ،مع وجوب األخذ يف االعتبار أحكام االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل الواردة يف
قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .48هل يتطلب من الشخص املرخص له عند فتح حساب استثماري ملستثمر أجنيب مؤهل أو عند االعتماد على طرف ثالث لفتح
حساب استثماري ملستثمر أجنيب مؤهل احلصول على نسخ من هويات مالكه ومديريه واألشخاص املخولني بالتوقيع نيابة
عنه واألشخاص املفوض إليهم إدارة احلساب؟
مبوجب قرار اجمللس الصادر يف هذا الشأن ،ال يتطلب من الشخص املرخص له عند فتح حساب استثماري ملستثمر أجنيب
مؤهل احلصول على نسخ من هويات مالكه ومديريه واألشخاص املخولني بالتوقيع نيابة عنه واألشخاص املفوض إليهم
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إدارة احلساب ،وذلك دون إخالل بواجب الشخص املرخص له يف التعرف على هوياتهم والتحقق منها باستخدام وثائق أو
بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وفقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة .ويشمل ذلك احلاالت اليت
يقوم الشخص املرخص له فيها باالعتماد على طرف ثالث لفتح حساب استثماري ملستثمر أجنيب مؤهل ،دون اإلخالل بواجب
الشخص املرخص له يف اختاذ اإلجراءات الكافية للتأكد من أن نسخ بيانات حتديد اهلوية وغريها من الوثائق املرتبطة
بتدابري العناية الواجبة سيتم توفريها عند الطلب ومن دون تأخري من اجلهة األخرى اليت متت االستعانة بها وفقًا لألنظمة
واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 .49هل حيتاج املستثمر األجنيب املؤهل احلصول على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط التعامل بصفة (أصيل)؛
لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية؟
ال حاجة إىل حصول املستثمر األجنيب املؤهل على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط التعامل بصفة (أصيل)؛
لالستثمار يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية.
 .50هل حيتاج مدير احملفظة األجنيب احلصول على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط اإلدارة للقيام بإدارة أموال
املستثمر األجنيب املؤهل عند استثمارها يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية؟
ال حاجة حلصول مدير احملفظة األجنيب على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط اإلدارة للقيام بإدارة أموال
املستثمر األجنيب املؤهل عند استثمارها يف األوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية.
 .51هل حيتاج أمني احلفظ األجنيب احلصول على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط احلفظ وذلك عند حفظه
ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل؟
ال حاجة حلصول أمني احلفظ األجنيب على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط احلفظ وذلك عند حفظه
ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل دون اإلخالل مبتطلب تعيني شخص مرخص له مبمارسة نشاط احلفظ.
 .52هل حيتاج مقدم املشورة األجنيب احلصول على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط تقديم املشورة ،وذلك عند
تقدميهم املشورة ملستثمر أجنيب مؤهل؟
ال حاجة حلصول مقدم املشورة األجنيب على ترخيص من اهليئة فيما يتعلق مبمارسة نشاط تقديم املشورة ،وذلك عند
تقدميه املشورة ملستثمر أجنيب مؤهل.

 .53متى ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل البدء يف التداول يف أي من األوراق املالية املدرجة؟


ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل البدء يف التداول يف أي من األوراق املالية املدرجة إذا استوفى املتطلبات اآلتية:
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-1

كان لديه حساب عميل.

-2

كان لديه حساب لدى مركز اإليداع.

-3

التزم بأيّ شروط أخرى تفرضها اهليئة.

وتعرّف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها مصطلح "حساب العميل" بأنه" :حساب لدى
بنك حملي باسم شخص مرخص له ويستويف الشروط املنصوص عليها يف قواعد أموال العمالء".

 .54كيف يستويف مقدم الطلب متطلبات التأهيل ،ومتطلبات فتح حساب عميل ،ومتطلبات فتح حساب لدى مركز االيداع؟
عملت اهليئة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة ملتطلبات فتح احلسابات لدى مركز اإليداع
واحلسابات البنكية ،مما يسهل استيفاء تلك املتطلبات ،واالكتفاء بقيام مقدم الطلب بتقديم املعلومات واملستندات املطلوبة
لألشخاص املرخص هلم يف هذ الشأن ] ، [One-Stop-Shopعلى أن يتخذ الشخص املرخص له املعين اإلجراءات األخرى
الالزمة وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة يف هذا الشأن.
 .55ما هي إجراءات فتح حساب عميل؟
يقوم الشخص املرخص له املعين بفتح حساب عميل للمستثمر األجنيب املؤهل وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة ومؤسسة
النقد العربي السعودي يف هذا الشأن ،وميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:
https://cma.org.sa/Market/QFI/Pages/default.aspx
 .56ما هي إجراءات فتح حساب لدى مركز اإليداع ؟
يقوم الشخص املرخص له املعين بفتح حساب لدى مركز اإليداع للمستثمر األجنيب املؤهل وفقاً للضوابط اليت تضعها
اهليئة وشركة السوق املالية السعودية يف هذا الشأن ،وميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:
https://cma.org.sa/Market/QFI/Pages/default.aspx
 .57هل هناك فرتة حمددة جيب فيها القيام بفتح حساب لدى مركز اإليداع بعد تأهيل املستثمر األجنيب؟
ال ،ليس هناك فرتة معينة لفتح حساب لدى مركز اإليداع بعد التأهيل.
 .58كيف يتم ربط احلساب االستثماري حبساب بنكي "باسم العميل" وكيف يتأكد الشخص املرخص له من أن ما يرد من
أموال للحساب االستثماري تكون من حساب باسم العميل؟
يكون احلساب البنكي باسم العميل وفقاً ملا يشري إليه السجل االلكرتوني الذي حيتفظ به الشخص املرخص له ،املبين على
البيانات الواردة يف املستندات املقدمة إليه من العميل سواءً يف بداية عالقته التعاقدية أم خالهلا ،ويشمل ذلك البيانات اليت
حيصل عليها الشخص املرخص له من بنك دولي (تشمل البنوك التجارية ،والبنوك االستثمارية ،وشركات الوساطة
واألوراق املالية مبا يف ذلك أمناء احلفظ) نيابة عن العميل ،على سبيل املثال ،تأكيد كتابي للشخص املرخص له يفيد أن
ما حيوله من أموال حلساب العميل لدى الشخص املرخص له تعود لنفس العميل .مع األخذ باالعتبار التزام الشخص
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املرخص له بقواعد أموال العمال ء يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،واختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للتأكد من صحة
البيانات الواردة إليه ،وفقاً للمادة الثامنة من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .59هل جيب فتح حساب مستقل لدى مركز اإليداع لكل مستثمر أجنيب مؤهل؟
نعم ،جيب فتح حساب مستقل لكل مستث مر أجنيب مؤهل ،وجيوز بعد ذلك طلب فتح عدة حمافظ استثمارية مرتبطة بذات
احلساب.
 .60ما اجلهة املختصة بالفصل يف املنازعات الناجتة عن عمليات التداول؟
تُعدّ جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية (اللجنة) اجلهة املختصة بالفصل يف املنازعات اليت تقع يف نطاق أحكام نظام
السوق املالية ولوائحه التنفيذية ولوائح اهليئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما يف احلق العام واحلق اخلاص ،ومنها الفصل
يف النزاعات الناجتة عن عمليات التداول بني مجيع األطراف اخلاضعة للقواعد .وميكن استئناف القرارات الصادرة من
اللجنة أمام جلنة االستئناف املكونة بقرار من جملس الوزراء ،وحيق للجنة االستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر يف
القرارات اليت تصدرها ال لجنة ،أو تأكيد تلك القرارات ،أو إعادة النظر يف الشكوى أو الدعوى من جديد ،استناداً إىل
املعلومات الثابتة يف ملف الدعوى أمام جلنة الفصل ،وإصدار القرار الذي تراه مناسباً يف موضوع الشكوى أو الدعوى ،وتُعدّ
قرارات جلنة االستئناف نهائية.
جدير بالذكر أنّ قرارات اللجان منشورة على املوقع اإللكرتوني اخلاص بلجان الفصل يف منازعات األورق املالية باللغتني
العربية واإلجنليزية ،وميكن االطالع على تلك القرارات من خالل الرابط اآلتي:
http://www.crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx
 .61هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل إرسال أوامر التداوالت عرب وسيط دولي غري مؤهل كمستثمر أجنيب ؟
إذا كان دور الوسيط الدولي مقتصراً على إرسال األوامر الصادرة من املستثمر األجنيب املؤهل إىل الشخص املرخص له ،فال
حاجة أن يكون ذلك الوسيط مستثمر أجنيب مؤهل ،شريطة أن يكون لدى الوسيط الدولي الصالحية إلرسال تلك األوامر.
 .62هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل تأسيس احملافظ االستثمارية املُدارة ()discretionary portfolio management
من قبل شخص مرخص له؟
ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل تأسيس احملافظ االستثمارية املُدارة من قبل شخص مرخص له وذلك فيما يتعلق
باستثماراته.

 .63هل يُسمح للمستفيد النهائي يف اتفاقيات املبادلة أن يكون مستثمر أجنيب مؤهل؟
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نعم ،وذلك شريطة استيفاء املستفيد النهائي للشروط املنصوص عليها يف القواعد لتأهيله كمستثمر أجنيب مؤهل  ،كما
حيق للمستثمر األجنيب الذي يرغب باالستثمار يف السوق املالية السعودية كمستثمر أجنيب مؤهل اإلبقاء على حساب
اتفاقية املبادلة الذي يكون هو املستفيد النهائي الفعلي فيه وذلك خالل فرتة ال تتجاوز اثنا عشر شهراً من تاريخ فتح حساب
املستثمر األجنيب املؤهل ،بعد ذلك جيب عليه نقل مجيع األوراق املالية حمل االتفاقية اليت يكون املستثمر األجنيب املؤهل
املستفيد النهائي من حساب اتفاقية املبادلة إىل حسابه كمستثمر أجنيب مؤهل .ويُقصد باملستفيد النهائي" :املستثمر
األجنيب غري املقيم الذي تنتقل له املنافع االقتصادية لألوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية من خالل صفقات
املبادلة املنفذة حتت اتفاقيات املبادلة".
 .64هل يُمكن للمستثمر األجنيب نقل األوراق املالية من حساب املستفيد النهائي الفعلي يف اتفاقيات املبادلة إىل حسابه
كمستثمر أجنيب مؤهل خالل فرتة االثنا عشر شهراً؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب حتويل جزء من األوراق املالية من حساب اتفاقية املبادلة كمستفيد نهائي فعلي إىل حسابه
كمستثمر أجنيب مؤهل أو العكس وذلك خالل فرتة االثنا عشر شهراً.
 .65ما هو اإلجراء املتبع بعد مضي االثنا عشر شهراً من فتح حساب مستثمر أجنيب مؤهل مع اإلبقاء على حساب اتفاقية املبادلة
كمستفيد نهائي؟
بعد مُضي اثنا عشر شهراً من فتح حساب مستثمر أجنيب مؤهل ،جيب على الشخص املرخص له املقيّم التأكد من إغالق
املستثمر األجنيب املؤهل ألحد احلسابني ونقل مجيع األوراق املالية من احلساب املراد إغالقه من قبل املستثمر األجنيب إىل
احلساب الذي يريد االستمرار باالستثمار من خالله.
 .66كيف تتم عملية حتويل األوراق املالية من حساب اتفاقية املبادلة إىل حساب املستثمر األجنيب املؤهل؟
تتم عملية التحويل وفقاً لآلتي:
 )1يتقدم املستثمر األجنيب املؤهل  -عن طريق الشخص املرخص له املُقَيِّم  -بطلب حتويل مفصل جلميع األوراق
املالية موضوع اتفاقية املبادلة اليت يكون هو املستفيد النهائي فيها إىل حسابه لدى مركز اإليداع وذلك وفق النموذج
الذي تعده السوق هلذا الغرض.
 )2جيب تقديم الطلب املشار إليه يف الفقرة رقم ( )1أعاله عند التقدم بطلب لفتح حساب لدى مركز اإليداع.
 )3تتخذ السوق اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عملية التحويل من حساب اتفاقيات املبادلة اخلاص باملستثمر األجنيب املؤهل
املعين مبوجب التعميم الصادر بهذا الشأن.
 )4تُنفذ عملية التحويل بعد التأكد من عدم وجود التزامات (ومن ذلك ،رهن أو حجز األوراق املالية) أو أوامر بيع وشراء
قائمة يف شأن األوراق املالية املُراد حتويلها.
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 .67ما تكلفة حتويل األوراق املالية من حساب اتفاقية املبادلة إىل حساب املستثمر األجنيب املؤهل؟
تكلفة التحويل هي  20رياالً سعودياً للشركة الواحدة (وليس لكل ورقة مالية).
 .68هل تتأثر القيمة السوقية لألوراق املالية عند حتويلها من حساب اتفاقية املبادلة إىل حساب املستثمر األجنيب املؤهل؟
ال تؤثر عملية التحويل من حساب اتفاقية املبادلة إىل حساب املستثمر األجنيب املؤهل يف القيمة السوقية لألوراق املالية.
 .69ما مدة حتويل األوراق املالية من حسابات اتفاقيات املبادلة إىل حساب املستثمر األجنيب املؤهل؟
تُنفذ عملية التحويل خالل يومي عمل من تاريخ اكتمال مجيع املتطلبات.
 .70هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يكون الطرف النظري األجنيب يف اتفاقيات املبادلة؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يكون الطرف النظري األجنيب يف اتفاقيات املبادلة.

 .71هل يشمل القيد على متلك أكثر من  %49من أسهم أي من الشركات املدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل املستثمرين
األجانب االسرتاتيجيني يف الشركة املدرجة؟
نعم ،ال جيوز للمستثمرين األجانب جمتمعني (جبميع فئاتهم سواءً املقيمني منهم أم غري املقيمني) ،مبا يف ذلك املستثمرين
االسرتاتيجيني متلك أكثر من  %49من أسهم أيّ شركة مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل ،وتشمل هذه النسبة أيّ
استثمارات من خالل اتفاقيات املبادلة.
 .72كيف ميكن احلصول على نسب ملكية األجانب وقيود امللكية يف الشركات املدرجة واملنصوص عليها يف القواعد؟
سوف تقوم شركة السوق املالية السعودية (تداول) من خالل موقعها اإللكرتوني بنشر إحصائية توضح نسب امللكية املذكورة
يف الفقرة الفرعية (أ )2/من املادة الرابعة عشرة من القواعد ،باإلضافة إىل القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني (أ)3/
و(أ )4/من املادة الرابعة عشرة من القواعد ،وفقاً للمعلومات اليت تتسلمها السوق من الشركات املدرجة.
 .73ما مسؤولية األشخاص املرخص هلم واملستثمرين األجانب املؤهلني فيما يتعلق بقيود امللكية يف الشركات املدرجة واملنصوص
عليها يف القواعد؟


فيما يتعلق بالشخص املرخص له ،جيب عليه االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية وال سيما الئحة األشخاص املرخص هلم والئحة سلوكيات السوق والقواعد.



فيما يتعلق باملستثمر األجنيب املؤهل ،تقع عليه مسؤولية االلتزام بقيود امللكية الواردة يف الفقرات الفرعية (أ )1/و(أ)3/
و(أ )4/من املادة الرابعة عشرة من القواعد ،وذلك فيما خيص استثماراته اليت تتم حلسابه.

16

وجتدر اإلشارة إىل أن شركة السوق املالية السعودية ستقوم بتطبيق بعض قيود امللكية الواردة يف املادة الرابعة عشرة من
القواعد بشكل آلي ،ويُقصد بتطبيق القيود بشكل آلي أن أنظمة شركة السوق املالية السعودية سرتفض األوامر اليت يرتتب
على تنفيذها جتاوز قيود امللكية يف الشركات املدرجة مبوجب القواعد.
 .74من الشخص املسؤول عن االلتزام بقيود امللكية ومتطلبات اإلفصاح وذلك يف حال مت تعيني مدير حمفظة أجنيب؟
املستثمر األجنيب املؤهل هو الشخص املسؤول عن ذلك ،وعليه االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها
واألنظمة األخرى ذات العالقة.
 .75ما هي قيود امللكية يف الشركات املدرجة واملنصوص عليها يف القواعد اليت ستقوم شركة السوق املالية السعودية (تداول)
بتطبيقها بشكل آلي؟
ستقوم شركة السوق املالية السعودية بتطبيق قيود امللكية اآلتية بشكل آلي:


متلك املستثمر األجنيب املؤهل  %10أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة
للتحويل اخلاصة باملصدر.



متلك ا ملستثمرين األجانب جمتمعني (جبميع فئاتهم سواء املقيمني منهم أم غري املقيمني) أكثر من  %49من
أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.

 .76هل ميكن للمستثمر األجنيب التملك بنسبة تتجاوز  %10من خالل حسابه كمستثمر أجنيب مؤهل وحساب اتفاقية املبادلة
كمستفيد نهائي وذلك خالل فرتة االثنا عشر شهرًا األوىل من فتح حساب مستثمر أجنيب مؤهل مع اإلبقاء على حساب
اتفاقية املبادلة كمستفيد نهائي؟
ال ،جيب أن ال تتجاوز ملكية املستثمر األجنيب عن طريق حسابه كمستثمر أجنيب مؤهل و عن طريق اتفاقيات املبادلة
كمستفيد نهائي عن  %10من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر
للحسابني جمتمعني ،وجيب على املستثمر األجنيب االلتزام بقيود االستثمار املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية
وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة.
 .77ماذا يرتتب على عدم التزام املستثمر األجنيب املؤهل مبسؤولياته يف شأن قيود امللكية يف الشركات املدرجة واملنصوص عليها
يف القواعد؟
يُعدّ املستثمر األجنيب املؤهل خمالفاً للقواعد ،وحيق للهيئة اختاذ ما تراه مناسباً من اإلجراءات احملددة وفقاً للمادة العشرين
من القواعد ،ومنها اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية (/7أ) الذي خيول اهليئة ممارسة أي من صالحياتها األخرى
وفقاً لنظام السوق املالية ،ومن ذلك صالحيات اهليئة الوارد يف الفقرة (أ) من املادة التاسعة واخلمسني من النظام ،اليت تنص
على أنه" :إذا تبني للهيئة أن أي شخص قد اشرتك ،أو يشرتك ،أو شرع يف أعمال أو ممارسات تشكل خمالفة ألي من أحكام هذا
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النظام ،أو اللوائح أو القواعد اليت تصدرها اهليئة ،أو لوائح السوق ،فإنه حيق للهيئة يف هذه احلاالت إقامة دعوى ضده أمام
اللجنة الستصدار قرار بالعقوبة املناسبة ،وتشمل العقوبات ما يأتي )3 :إلزام الشخص املعين باختاذ اخلطوات الضرورية
لتجنب وقوع املخالفة ،أو اختاذ اخلطوات التصحيحية الالزمة ملعاجلة نتائج املخالفة".

 .78هل جيب على املستثمر األجنيب املؤهل تقديم إشعارات إىل اهليئة؟
إذا وقعت أيٌّ من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقم ( )3.1من القواعد ورأى املستثمر األجنيب املؤهل  -بشكل
معقول  -أنّ اإلفصاح عن ذلك احلدث للشخص املرخص له املُقَيِّم وفقاً للفقرة (أ) من املادة السادسة عشرة من القواعد قد
يؤدي إىل اإلضرار بشكل جوهري بنشاطات املستثمر األجنيب املؤهل وأعماله أو نشاطات أيّ طرف ثالث وأعماله ،فللمستثمر
األجنيب املؤهل إشعار اهليئة باحلدث فور وقوعه بدالً من إشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك.
 .79ما املدة الزمنية الالزمة إلشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم من قِبل املستثمر األجنيب املؤهل يف حال وقوع أي من األحداث
اليت توجب اإلشعار؟
جيب على املستثمر األجنيب املؤهل إشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه خالل مدة زمنية معقولة ال تتجاوز
ثالثني يوم وذلك عند وقوع أي من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقم ( )3.1من القواعد.
 .80هل جيب على املستثمر األجنيب املؤهل تقديم إشعارات إىل السوق فيما يتعلق مبلكيته يف الشركات املدرجة؟
نعم ،جيب على املستثمر األجنيب املؤهل أن يشعر السوق وذلك وفقاً للحاالت املنصوص عليها يف املادة الثامنة والستني من
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة كاآلتي:
أ.

جيب على أي شخص ان يُشعٍر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة يف ما نسبته  %5أو أكثر من أي فئة من فئات
أسهم املُصدر ذات األحقية يف التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر خالل فرتة ال تتجاوز ثالث يوم
تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع احلدث الذي أدى إىل حتقق هذه امللكية أو املصلحة ،وأن يُضمّن اإلشعار قائمة
باألشخاص الذين يكون هلم مصلحة يف االسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اليت ميلكونها أو يسيطرون عليها.

ب .جيب على الشخص املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة أن يشعر السوق عند حدوث أي تغيّر يف قائمة األشخاص الذين
سبق تضمينهم فيها .وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع احلدث الذي أدى اىل التغري ذي الصلة.
ج .ألغراض هذه املادة ،عند حساب العدد اإلمجالي لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اليت ألي شخص مصلحة يف أي
سهم أو أدوات دين قابلة للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أيٌ من األشخاص اآلتي بيانهم:
 .1أقرباء ذلك الشخص.
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 .2شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
 .3أيّ أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق
التصويت يف أسهم أو أدوات الدين القابلة لتحويل اخلاصة باملصدر.
د .تكون اإلشعارات املشار إليها يف هذه املادة وفقاً للنماذج املعدة يف هذا الشأن ،على أن يتضمن اإلشعار املشار إليه يف
الفقرة (أ) من هذه املادة على األقل املعلومات التالية:
 .1أمساء األشخاص املالكني لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل ،أو ذوي األحقية يف التصرف فيها.
 .2تفاصيل عملية التملك.
 .3تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض متويل.
 .81من هم األشخاص الذين هلم مصلحة يف أي أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل؟
يُعد الشخص له مصلحة يف أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أ.

أقرباء ذلك الشخص.

ب .شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
ج .أي أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت يف
أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
وتعرّف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها مصطلح "شخص" بأنه" :أي شخص طبيعي ،أو
اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة".
 .82هل هناك منوذج خاص لإلشعار املتعلق مبلكية أي أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل؟
نعم ،جيب تقديم اإلشعار وفقاً للنموذج الذي أعدته السوق .وميكن االطالع عليه من خالل الرابط اآلتي:
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledge-center/rules-%26regulations/rules-forms
 .83هل ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع أكثر من شخص مرخص له مُقَيِّم؟
نعم ،ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع أكثر من شخص مرخص له مُقَيِّم يف الوقت نفسه.
 .84هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يكون عميالً لدى أي شخص مرخص له آخر لغرض االستثمار يف األوراق املالية
املدرجة؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أن يكون عميالً لدى أي شخص مرخص له آخر لغرض االستثمار يف األوراق املالية
املدرجة.
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 .85هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل تغيري الشخص املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه؟
نعم ،ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل تغيري الشخص املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه يف أي وقت .ويف حال كان لدى
املستثمر األجنيب املؤهل شخص مرخص له مقيّم واحد فقط ،وأراد تغيري الشخص املرخص له املقيّم فيجب عليه إجياد بديل
خالل  30يوماً من تاريخ انتهاء اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل أو فسخها ،وجيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم
البديل يف هذه احلالة إشعار اهليئة بذلك كتابياً دون تأخري.
 .86هل جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل تداول األوراق املالية املدرجة خالل فرتة الثالثني يوماً من تاريخ انتهاء اتفاقية تقييم
املستثمر األجنيب املؤهل أو فسخها؟
نعم ،جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل تداول األوراق املالية املدرجة خالل تلك الفرتة مراعياً ضرورة التزامه بالقواعد.
 .87متى جيب أن يُشعِر الشخص املرخص له املُقَيِّم اهليئة بشأن عدم استيفاء املستثمر األجنيب املؤهل لشروط التأهيل؟
إذا اتضح للشخص املرخص له املُقَيِّم أنّ املستثمر األجنيب املؤهل الذي يتعامل معه مل يعدْ مستوفياً لشروط التأهيل ذات
العالقة املنصوص عليها يف القواعد أو أنه خ الف أياً من متطلباتها ،فعلى الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار اهليئة بذلك
كتابياً دون تأخري.
 .88هل جيب على املستثمر األجنيب املؤهل إشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم يف حال مت إلغاء التعامل مع مدير احملفظة
األجنيب؟
نعم ،جيب على املستثمر األجنيب املؤهل إشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك .كما جيب على الشخص املرخص له
املُقَيَّم إشعار اهليئة يف حال أخل ذلك بأحد شروط التأهيل كما هو موضح يف ملحق رقم (.)3.1
 .89هل حيق للمستثمر األجنيب املؤهل التقدم بطلب إللغاء تأهيله؟
نعم ،حيق للمستثمر األجنيب املؤهل تقديم طلب إلغاء تأهيله إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم.
 .90هل حيتاج املستثمر األجنيب املؤهل أن يكون على اطالع على أيّ أنظمة أو لوائح أخرى؟
جيب على املستثمر األجنيب املؤهل االطالع على األحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد
السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة ،ومنها قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والئحة سلوكيات
السوق والئحة األشخاص املرخص هلم والئحة االندماج واالستحواذ وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 .91ما دورة التسوية لألوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية؟
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دورة التسوية لألوراق املالية املدرجة يف السوق املالية السعودية هي يومي عمل بعد إمتام الصفقة ( ،(T+2كما أن اشرتاط
الدفع املسبق ) (Pre-Fundingأصبح وفقاً للعالقة التعاقدية مع وسيط األسهم املعين وليس متطلب نظامي.
 .92ما أوقات التداول يف السوق املالية السعودية؟
التداول مفتوح لفرتة واحدة فقط ،وأوقات التداول يف السوق املالية السعودية هي من األحد إىل اخلميس ما عدا أيام العطل
الرمسية ،من الساعة 10:00صباحاً إىل الساعة  3:00عصراً.
 .93هل يسمح مركز اإليداع بربط األشخـاص املرخص هلم  -احلاصلني على ترخيص يف ممارسة نشاط حفظ األوراق املالية
(دون ترخيص التعامل)  -بنظام اإليداع والتسوية مبا ميكنهم من تقديم خدمات حفظ األوراق املالية بشكل مستقل وتنفيذ
املهام املرتبطة بذلك؟
نعم ،يسمح مركز اإليداع بربط األشخاص املرخص هلم واحلاصلني على ترخيص يف ممارسة نشاط حفظ األوراق املالية
بنظام اإليداع والتسوية؛ ليتمكنوا بذلك من تقديم خدمات حفظ األوراق املالية وتنفيذ املهام املرتبطة بذلك .عليه،
سيتمكن املستثمر يف األوراق املالية املدرجة يف (تداول) من التعامل مع أمني حفظ مستقل عن الشخص املرخص له الذي
يقوم بتنفيذ صفقات التداول للمستثمر.
 .94هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل احلصول على متويل من البنوك احمللية الستثماراتهم يف األوراق املالية املدرجة؟
نعم ،وذلك وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة ومؤسسة النقد العربي السعودي يف هذا الشأن.
 .95ما احلماية املتوافرة للمستثمرين الذين ميلكون حصص أقلية يف الشركات املدرجة فيما خيص قيود االندماج واالستحواذ؟
تضمنت أحكام نظام الشركات والئحة االندماج واالستحواذ عدداً من وسائل احلماية للمستثمرين الذين ميلكون حصص
أقلية يف الشركات املدرجة واليت منها:
أوالً :نظام الشركات
املادة الرابعة والتسعون:
 ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل ما مل
ينص نظام الشركة األساس على نسبة أعلى ،بشرط أال تتجاوز الثلثني.
 إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ( )1أعاله ،وجهت الدعوة إىل اجتماع
ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة احلادية والتسعني من نظام الشركات .ومع ذلك جيوز أن يعقد االجتماع
الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمني
ميثل ربع رأس املال على األقل.
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 إذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها
يف املادة احلادية والتسعني من نظام الشركات ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيًّا كان عدد األسهم املمثلة فيه ،بعد
موافقة اجلهة املختصة.
 تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس
املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها األساس أو باندماجها مع شركة
أخرى ،فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.
وعلى جملس اإلدارة أن يشهر ،وفقاً ألحكام املادة اخلامسة والستني من نظام الشركات ،قرارات اجلمعية العامة غري العادية
إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.

ثانياً :الئحة االندماج واالستحواذ
 الفقرة (ج) من املادة الثالثة :يف حالة العرض جيب على العارض معاملة مجيع مساهمي الشركة املعروض عليها من ذات
الفئة بالتساوي.
 الفقرة (هـ) من املادة الثالثة :ال جيوز للعارض أو للشركة املعروض عليها أو أي من مستشاريهما خالل فرتة العرض أو
أثناء دراسته ،تقديم معلومات لبعض املساهمني دون إتاحتها جلميع املساهمني اآلخرين ،وال ينطبق هذا املبدأ عند تقديم
معلومات بشكل سري من قبل الشركة املعروض عليها إىل عارض حمتمل حسن النية أو العكس يف سياق العرض .وكذلك
عند تقديم املعلومات شكل سرّي من قبل املساهم البائع أو الشركة املعروض عليها اىل العارض يف سياق صفقة بيع وشراء
خاصة.
 الفقرة (ي) من املادة الثالثة :يف حال توافر قناعة لدى جملس إدارة الشركة املعروض عليها بأن عرضاً حسن النية على
وشك أن يقدم إىل الشركة .فال جيوز جمللس اإلدارة اختاذ أي إجراء يتعلق بالشركة من شأنه أن يؤدي إىل عدم قبول
العرض أو حرمان املساهمني من فرصة اختاذ قرار بشأن إال بعد احلصول على موافقة املساهمني يف اجلمعية العامة
للشركة.
 الفقرة (س) من املادة الثالثة :ال جيوز ألي عضو جملس إدارة  -يف اجتماع للمجلس أو يف أي من اللجان أو يف اجلمعية
العامة  -التصويت على قرار يتعلق بعرض تنطبق عليه أحكام الئحة االندماج واالستحواذ  ،أو بأي مسألة ذات صلة ،
تنطوي على تعارض مصاحل العضو أو أي قريب له .وتنشأ حالة تعارض املصاحل عند وجود مصلحة لعضو جملس اإلدارة -
بشكل مباشر أو غري مباشر –تتعلق بالعرض أو العرض احملتمل أن يكون مساهماً يف العارض ويف الوقت نفسه عضواً يف
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جملس إدارة الشركة املعروض عليها أو العكس ،أو أن يكون عضواً يف جملس إدارة العارض ويف الوقت نفسه عضو جملس
إدارة أو مديراً يف الشركة املعروض عليها أو العكس.
 الفقرة (أ) من املادة الثالثة والعشرون :عند قيام أي شخص (أو جمموعة من األشخاص يتصرفون باالتفاق معه) بزيادة
ملكيته يف أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد ألسهم ،أو عرض مقيد ألسهم ،إىل حد تبلغ فيه ملكيته (
منفرداً أو جمتمعاً مع األشخاص الذين يتصرفون باتفاق معه)نسبة ( )% 50أو أكثر من فئة معينة من األسهم املتمتعة
حبقوق التصويت ،واملدرجة يف السوق ،فلمجلس اهليئة ممارسة سلطاته التقديرية مبوجب املادة الرابعة واخلمسني من
النظام وذلك بإلزام ذلك الشخص (أو األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معه) تقديم عرض لشراء األسهم اليت ال ميلكها
من الفئة نفسها ،ألحكام هذه املادة واألحكام األخرى ذات العالقة من الئحة االندماج واالستحواذ وال يشمل االلتزام الوارد يف
هذه املادة تقديم عرض قيما خيص أسهم خزينة الشركة املعروض عليها.
 الفقرة (أ) من املادة الرابعة والعشرون )1 :ال جيوز ألي شخص استحوذ على أسهم (أو له السيطرة على حقوق
التصويت) ،من خالل صفقة أو جمموعة من الصفقات( ،مع األسهم اململوكة أو املستحوذ عليها أو اليت تكون السيطرة عليها
من قبل أشخاص يتصرفون باالتفاق معه) ،متثل نسبة ( %40أو أكثر) من فئة معينة من األسهم اليت تتمتع حبقوق
التصويت التصرف يف أسهمه خالل األشهر الستة التالية الستحواذه على هذه النسبة دون موافقة اهليئة املسبقة ووفقاً
للشروط اليت حتددها.
 الفقرة (أ) من املادة اخلامسة والثالثون :جيب أن تكون املعلومات املتعلقة بالعرض مبا يف ذلك اإلعالنات ،والتصرحيات،
والعروض ،والنشرات ،واملعلومات املعلقة بالشركات ذات العالقة بالعرض متاحة جلميع املساهمني يف أقرب وقت ممكن وبشكل
متساو يف الوقت نفسه وبالطريقة نفسها ،مبا يف ذلك النشر يف املوقع اإللكرتوني للعارض والشركة املعروض عليها او من
خالل السوق أو من خالل مزود خدمات املعلومات التنظيمي (حيثما ينطق) يف موعد ال يتجاوز نهاية يوم التداول.
 الفقرة الفرعية (/2ب) من املادة السادسة والثالثون :جيب أن تكون رسوم اإلنهاء مقرتحة بقيمة حمدودة وأن ال تتجاوز
نسبة  %1من قيمة العرض ،وجيب على جملس إدارة الشركة املعروض عليها ومستشارها املالي التأكيد للهيئة كتابياً بأن
تلك الرسوم ملصلحة املساهمني يف الشركة املعروض عليها .وجيب اإلفصاح الكامل عن الرتتيبات املتعلقة برسوم اإلنهاء يف
مستند العرض ويف اإلعالن املطلوب مبوجب الفقرة (هـ) من املادة السابعة عشرة من الئحة االندماج واالستحواذ.
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