هيئة السوق املالية

التعليمات املنظمة لتملّك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصاً
اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة

الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية
مبوجب القرار رقم  2019- 65- 3وتاريخ 1440/10/14هـ
املوافق 2019/6/17م بنا ًء على نظام السوق املالية
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ

ملحوظة مهمة:
ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح وقواعد اهليئة ،يود جملس اهليئة
التنبيه على أنه جيب االعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد املنشورة على موقع
اهليئةwww.cma.org.sa :

احملتويات
أوالً :متهيد
ثانياً :التعريفات
ثالثاً :اإلعفاء
رابعًا :حق التظلّم
خامسًا :متطلبات متلّك املستثمر االسرتاتيجي األجنيب حلصة اسرتاتيجية
سادسًا :قيود االستثمار
سابعًا :النشر والنفاذ
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أوالً :متهيد
أ)

تهدف هذه التعليمات إىل وضـــع األحكام واملتطلبـــات والشـــروط الالزمـــة
لتملّك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصاً اسرتاتيجية يف
الشركات املدرجة ،وحتديد التزاماتهم والتزامات األشخاص املرخص هلم
يف ذلك الشأن.

ب) ال ختلّ هذه التعليمات مبا ورد يف النظام ولوائحه التنفيذية – وال سيما
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والئحة االندماج
واالستحواذ  -واألنظمة األخرى ذات العالقة.
ج)

للمســتثمرين االسرتاتيجيني األجانب ممارســة مجيــع احلقوق املرتبطة
بأسهم الشركات املدرجة اململوكة هلم مبا يف ذلك تداول حقوق األولوية.

د)

ال تسري أحكام القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية
املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة على املستثمر االسرتاتيجي األجنيب.

هـ) ال تنطبق هذه التعليمات على مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية.

ثانياً :التعريفات
أ)

يُ قصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب) مع عدم اإلخالل بالفقرة (ج) من هذا البند ،يُقصد بالكلمات والعبارات
الواردة يف هذه التعليمات املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة
املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقض
سياق النص بغري ذلك.
ج)

لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات ،يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة
أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل يقضِ سياق النص بغري ذلك:
املستثمر االسرتاتيجي األجنيب :شخص اعتباري أجنيب يهدف إىل متلك
حصة اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة.
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احلصة االسرتاتيجية :نسبة امللكية املباشرة يف أسهم الشركة املدرجة،
اليت يُهدف من خالهلا إىل املساهمة يف تعزيز األداء املالي أو التشغيلي هلذه
الشركة املدرجة.
مواطنو دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :األشخاص الطبيعيون
الذين يتمتعون جبنسية إحدى دول جملس التعاون ،واألشخاص االعتبارية
اململوك غالبية رأمساهلا ملواطنني من دول اجمللس أو حكوماتها وتتمتع
جبنسية إحدى دول اجمللس ،وفقاً للتعريف الوارد يف قرار اجمللس األعلى
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف دورته اخلامسة عشرة املوافَق
عليه بقرار جملس الوزراء رقم ( )16وتاريخ 1418/1/20هـ.

ثالثاً :اإلعفاء
للهيئة إعفاء املستثمر االسرتاتيجي األجنيب مـن تطبيـق أيّ مـن أحكام هذه التعليمات
كلياً أو جزئياً ،إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو مببادرة منها.

رابعًا :حق التظلّم
حيق ألي شخص خاضع هلذه التعليمات تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أي قرار أو
إجراء تتخذه اهليئة وفقاً ألحكام هذه التعليمات.

خامسًا :متطلبات متلّك املستثمر االسرتاتيجي األجنيب حلصة اسرتاتيجية
أ)

دون اإلخالل مبا ينصّ عليه النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات
العالقة ،يُشرتط لتملّك املستثمر االسرتاتيجي األجنيب حصصاً اسرتاتيجية يف
الشركات املدرجة استيفاء املتطلبات اآلتية:
 .1أن يكون املستثمر االسرتاتيجي األجنيب مرخصاً له أو مؤسساً يف دولة
تطبّق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبّقها اهليئة أو
مقبولة لديها .وللهيئة وفقاً لتقديرها احملض حتديد ما إذا كانت تلك
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املعايري التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايري اليت تطبّقها اهليئة أو مقبولة
لديها.
 .2أن يكون لديه حساب عميل وحساب لدى مركز اإليداع.
 .3أي متطلبات أو شروط أخرى تفرضها اهليئة.
ب) جيب على الشخص املرخص له التحقق من استيفاء املستثمر االسرتاتيجي
األجنيب للمتطلبات الواردة يف الفقرة (أ) من هذا البند.
سادسًا :قيود االستثمار
أ)

ختضع استثمارات املستثمر االسرتاتيجي األجنيب للقيود اآلتية:
 .1القيود املنصوص عليها يف األنظمة األساسية للشركات املدرجة وأي
تعليمات تصدرها اجلهات اإلشرافية والرقابية وختضع هلا تلك
الشركات.
 .2القيود النظامية األخرى اخلاصة بتملك األجانب يف شركات املساهمة.
ٍّ من األسهم اليت
 .3ال جيوز للمستثمر االسرتاتيجي األجنيب التصرف يف أي
امتلكها مبوجب هذه التعليمات خالل السنتني التاليتني لتاريخ متلكه
تلك األسهم.

ب) جيب على الشخص املرخص له عدم متكني أي إجراء من شأنه خمالفة الفقرة
الفرعية ( )3من الفقرة (أ) من هذا البند.
ج) تنشر السوق يف موقعها اإللكرتوني  -وفقاً ملا حتدده اهليئة يف هذا الشأن -
املعلومات اآلتية:
 .1إحصائية تعكس نِسَب ملكية املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب يف
الشركات املدرجة.
 .2القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني (أ )1/و(أ )2/من هذا البند،
وفقاً للمعلومات اليت تتسلمها السوق من الشركات املدرجة يف هذا
الشأن.
سابعًا :النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.
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