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الباب األول
أحكام متهيدية
املادة األوىل :متهيد
أ ) تهـــد هـــال القواعـــد إىل وضـــع اإلجـــراءات واملتطلبـــات والشـــروط الال مـــة لتحديـــد أهليـــة
املســـتثمرين األجانـــب لالســـتثمار يف األوراق املاليـــة املدرجـــة ،وحتديـــد التزامـــاتهم والتزامـــات
األشخاص املرخص هلم يف ذلك الشأن.
ب ) ال خت ـلّ هــال القواعــد بأحكــام النظــام ولوائحــه التنفيايــة مبــا يف ذلــك األحكــام الــواردة يف
قواعـــد طـــرح األوراق املاليـــة وااللتزامـــات املســـتمرة ،والئحـــة ســـلوكيات الســـوق ،والئحـــة
األشــخاص املــرخص هلــم ،والئحــة االنــدماال واالســتحواذ ،وقواعــد مكافحــة اســل األمــوال
ومتويل اإلرهاب.
ال ) دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة (هـ) من املادة ( )15من هال القواعـد ،ال تنطبـق هـال القواعـد
على مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
د ) للمســـتثمرين األجانـــب املـــؤهلني

ارســـة ريـــع احلقـــوق املرتبطـــة بـــاألوراق املاليـــة املدرجـــة

اململوكة هلم مبا يف ذلك تداول حقوق األولوية.
املادة الثانية :التعريفات
أ ) يُقصــد بكلمــة لالنظــامل أينمــا وردت يف هــال القواعــد نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم
امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
ب ) مــع عــدم اإلخــالل بــالفقرة (ال) مــن هــال املــادة ،يُقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة يف هــال
القواعــد املعــاني املوضــحة هلــا يف النظــام ،ويف قائمــة املصــطلحات املســتخدمة يف لــوائح هيئــة
السوق املالية وقواعدها ،مامل يقض سياق النص بغري ذلك.
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ال ) لغـــرط تطبيـــق أحكـــام هـــال القواعـــد ،يُقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات الـــواردة أدنـــال املعـــاني
املوضحة إ اء كل منها مامل يقض سياق النص بغري ذلك:
اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل :اتفاقيـة بـني الشـخص املـرخص لـه املُقـيِّم واملسـتثمراألجنيب املؤهل وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املادة ( )10من هال القواعد.
البنك :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال مصرفية.الشخص املرخص له املُقَيِّم :شـخص مـرخص لـه اتفـق مـع مقـدم الطلـب علـى أن يقـيم طلبـهليكــون مســتثمراً أجنبيـاً مــؤهالً ،أو الشــخص املــرخص لــه الــاي يكــون طرفـاً يف اتفاقيــة
تقييم املستثمر األجنيب املؤهل.
شركة تأمني :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال التأمني.شــركة الوســاطة واألوراق املاليــة :مؤسســة ماليــة ذات شخصــية اعتباريــة متــارس أعمــالاألوراق املالية ،ويشمل ذلك مديري احملافظ.
صندوق االستثمار :يُقصد به أي من األشخاص االعتباريني اآلتني: )1صندوق تقاعد هدفه الـرئيس رـع رسـوم أو اشـرتاكات دوريـة مـن املشـاركني فيـه أو
ملصلحتهم؛ لغرط تعويضهم عن ذلك وفق آلية حمددة.
 )2صـــندوق أوقـــا هدفـــه الـــرئيس تقـــديم املـــنح إىل املنظمـــات أو املؤسســـات أو األفـــراد
لألاراط العلمية والتعليمية والثقافية ،ويشمل ذلك صندوق أوقا اجلامعات.
 )3برنامج استثمار مشرتك يهد إىل إتاحة الفرصة للمسـتثمرين فيـه للمشـاركة راعيـاً
يف أرباح الربنامج.
متطلب الرتخيص :متطلب الرتخيص املنصوص عليـه يف املـادة ( )5مـن الئحـة أعمـال األوراقاملالية.
مــدير احملفظــة األجــنيب :مؤسســة ماليــة أجنبيــة ذات شخصــية اعتباريــة تــدير أصــول عمــالءوتستويف املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية (أ )2/من املادة ( )6من هال القواعد
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وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األجنيب املؤهل أو مقدم الطلب لغرط اسـتثمار أمـوال
ذلك الشخص يف األوراق املالية املدرجة.
املسـتثمر األجـنيب املؤهـل :مسـتثمر أجـنيب مؤهـل وفقـاً هلـال القواعـد لالسـتثمار يف األوراقاملالية املدرجة.
مقدم الطلب :املستثمر األجنيب الاي يقدم طلب التأهيل إىل شخص مرخص له مُقيِّم.مواطنــو دول جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة :األشــخاص الطبيعيــون الــاين يتمتعــونجبنســـية إحـــدجم دول جملـــس التعـــاون ،واألشـــخاص االعتباريـــة اململـــوك االبيـــة رأ اهلـــا
ملواطنني من دول اجمللس أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحدجم دول اجمللـس ،وفقـاً للتعريـ
الــوارد يف قــرار اجمللــس األعلـــى جمللــس التعــاون لــدول اخللـــيج العربيــة الصــادر يف دورتـــه
اخلامسة عشرة املوافَق عليه بقرار جملس الو راء رقم ( )16وتاريخ 1418/1/20هـ.
املؤسسات التابعة للجهات احلكومية :البنوك املركزية والصناديق االستثمارية  -مبا يفذلــك الصــناديق الســيادية والصــناديق الــيت تأخــا شــكل صــناديق التقاعــد واألوقــا

-

اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو اري مباشر جلهة حكومية.
املادة الثالثة :اإلعفاء
أي مـن
ٍّ
للهيئة إعفاء مقـدم الطلـب أو املسـتثمر األجـنيب املؤهـل أو الشـخص املـرخص لـه مـن تطبيـق
أحكام هال القواعد كلياً أو جزئياً ،إما بناءً على طلبٍ تتلقال من أي منهم أو مببادرة منها.
املادة الرابعة :حق التظلم
حيق ألي شخص خاضع هلال القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أي قرار أو إجراء تتخال
اهليئة وفقاً ألحكام هال القواعد.
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الباب الثاني
طلبات التأهيل
الفصل األول :شروط التأهيل
املادة اخلامسة :التأهيل
يُشرتط لتأهيل مقدم الطلب كمسـتثمر أجـنيب مؤهـل اسـتيفاء ريـع شـروط التأهيـل احملـددة يف
املادة ( )6من هال القواعد.
املادة السادسة :شروط التأهيل
أ ) فئات املؤسسات املالية املؤهلة
 )1جيــب أن يكــون مقــدم الطلــب مؤسســة ماليــة ذات شخصــية اعتباريــة مــن إحــدجم الفئــات
اآلتية:
أ .البنوك.
ب .شركات الوساطة واألوراق املالية.
ال .شركات التأمني.
د .اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة هلا.
هـ .صناديق االستثمار.
و .أي مؤسسة مالية أخرجم ترجم اهليئة أهليتها.
 )2جيـــب أن تكـــون املؤسســـات املاليـــة املشــار إليهـــا يف الفقـــرات الفرعيـــة (/1أ) ،و(/1ب)،
و(/1ال) مــن الفقــرة (أ) مــن هــال املــادة مرخص ـ ًا هلــا مــن قبــل هيئــة تنظيميــة (أو خاضــعة
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إلشرافها ورقابتها) ،ومؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيميـة ورقابيـة

اةلـة للمعـايري الـيت

تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
 )3جيــب أن تكــون املؤسس ـات املاليــة املشــار إليهــا يف الفقــرات الفرعيــة (/1د) و(/1هـــ) مــن
الفقـرة (أ) مـن هـال املـادة مؤسسـة يف دولـة تطبـق معـايري تنظيميـة ورقابيـة

اةلـة للمعـايري

اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
 )4وألاـــراط هـــال املـــادة ،للهيئـــة وفقـ ـاً لتقـــديرها احملـــض حتديـــد مـــا إذا كانـــت املعـــايري
التنظيميــة والرقابيــة

اةلــة للمعــايري الــيت تطبقهــا اهليئــة أو مقبولــة لــديها ،وتــزود اهليئــة

األشــخاص املــرخص هلــم يف
معايري تنظيمية ورقابية

ارســة نشــاط احلفــظ أو التعامــل بقائمــة الــدول الــيت تطبــق

اةلة للمعـايري الـيت تطبقهـا اهليئـة أو مقبولـة لـديها ،وأي حتـديث

يطرأ على تلك القائمة.
 )5تُعدّ املؤسسات املالية التابعة للمستثمر األجنيب املؤهل أو مـدير احملفظـة األجـنيب املسـتويف
ملتطلبــات الفقــرة (ب) مـــن هــال املـــادة والصــناديق االســـتثمارية املــدارة مـــن قِبَلــهم مؤهلـــة
لالستثمار يف األوراق املاليـة املدرجـة ،دون احلاجـة إىل تقـديم طلـب تأهيـل مسـتقل بشـرط
استيفاء متطلبات الفقرة (أ) من هال املادة.
ب ) حجم املؤسسة املالية
 )1باستثناء املؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية (/1د) من الفقرة (أ) من هـال املـادة،
جيــب أن تبلــم قيمــة األصــول الــيت يــديرها مقــدم الطلــب أو يقــوم ظفظهــا ()1.875.000.000
ألف ـاً ونــاني مئــة وبســة وســبعني مليــون ريــال ســعودي أو أكثــر (أو مــا يعادهلــا) ،وللهيئــة
خفض احلد األدنى هلال األصول.
 )2ألاراط هال القواعد ،تشمل األصول اليت يديرها مقدم الطلب اآلتي:
أ .األصـــول اململوكـــة ملقـــدم الطلـــب أو جمموعتـــه ألاـــراط االســـتثمار ،وفيمـــا يتعلـــق
باملؤسســة املاليــة املشــار إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة (/1هـــ) مــن الفقــرة (أ) مــن هــال املــادة،
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يشــمل ذلـــك أيضــاً األصـــول اململوكـــة ملــدير احملفظـــة األجــنيب ذي العالقـــة أو جمموعتـــه
ألاراط االستثمار.
ب .األصول اليت يديرها مقـدم الطلـب أو جمموعتـه حلسـاب شـخص أو أشـخاص آخـرين،
وفيما يتعلق باملؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية (/1هـ) من الفقـرة (أ) مـن هـال
املـــادة ،يشـــمل ذلـــك أيضــاً األصـــول الـــيت يـــديرها مـــدير احملفظـــة األجـــنيب ذو العالقـــة أو
جمموعته حلساب شخص أو أشخاص آخرين.
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الفصل الثاني :إجراءات التأهيل
املادة السابعة :طلب التأهيل
أ) جيب أن يقدَّم طلب التأهيل إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم مصحوباً باملعلومات واملستندات الـيت
تثبــت اســتيفاء مقــدم الطلــب لشــروط التأهيــل .وجيــو للشــخص املــرخص لــه املُقـيِّم االسرتشــاد
باملعلومــــات واملســــتندات الــــواردة يف امللحــــق رقــــم ( )2.1مــــن هــــال القواعــــد أو أي معلومــــات
ومستندات أخرجم بديلة للتحقق من أهلية مقدم الطلب.
ب) جيب على الشخص املرخص له املُقـيِّم تقيـيم الطلـب وفقـاً للمعـايري واإلجـراءات املنصـوص عليهـا
يف الفصل الثالث من هاا الباب.
املادة الثامنة :دقة املعلومات واملستندات املقدمة إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم
جيب أن تكون ريـع املعلومـات واملسـتندات الـيت يقـدمها مقـدم الطلـب إىل الشـخص املـرخص لـه
املُقَيِّم كاملة وواضحة وصحيحة واري مضللة.
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الفصل الثالث :تقييم الطلبات
املادة التاسعة :اختاذ القرار من قبل الشخص املرخص له املُقَيِّم
أ ) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم عدم قبول طلب التأهيل إال بعد قيامه باآلتي:
 )1التأكد من أن الطلب املقدم يتوافق مع املتطلبات املنصوص عليها يف هال القواعد.
 )2التأكد من أن مقدم الطلب مستو ٍ لشروط التأهيـل ذات العالقـة املنصـوص عليهـا يف
هال القواعد.
ب) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار مقدم الطلب كتابياً عنـد طلبـه بقـرارل املتخـا
حول الطلب .ويف حـال كـان قـرار الشـخص املـرخص لـه املُقَـيِّم رفـض طلـب التأهيـل ،جيـب أن
يتضــمن اإلشــعار بيانـاً يوضــح األســباب الــيت اختــا القــرار بنــا ًء عليهــا .أمــا يف حــال كــان قــرار
الشخص املرخص له املُقَـيِّم قبـول طلـب التأهيـل ،فيجـب أن يتضـمن اإلشـعار املشـار إليـه اآلتـي
كحد أدنى:
 )1تأكيد استيفاء مقدم الطلب لشروط التأهيل املنصوص عليها يف هال القواعد.
 )2تأكيد استيفاء الشخص املرخص له كافة الضوابط اخلاصة بقبـول العميـل وإجـراءات
العناية الواجبة جتاهه واملطلوبة بنا ًء على نظـام السـوق املاليـة ولوائحـه التنفيايـة ،مبـا يف
ذلك إعداد منوذال لمعرفة العميلل وفقاً ملتطلبات قواعد مكافحة اسـل األمـوال ومتويـل
اإلرهاب.
 )3إقــرار الشــخص املــرخص لــه بــأن مســودة اتفاقيــة تقيــيم املســتثمر األجــنيب تســتويف احلــد
األدنى من املتطلبات املنصوص عليها يف املادة ( )10من هال القواعد.
ال) جيــب علــى الشــخص املــرخص لــه املُقَـيِّم قبــول املســتثمر األجــنيب املؤهــل كعميــل وفقـاً لالئحــة
األشخاص املرخص هلم بعد قبول طلب التأهيل.
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املادة العاشرة :اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل
أ)

جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم االتفاق مع مقدم الطلـب علـى مسـودة اتفاقيـة تقيـيم
املسـتثمر األجـنيب املؤهـل مسـتوفية للحـد األدنـى مـن املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف هـال
املادة.

ب ) جيب أن تتضمن اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل املتطلبات اآلتية ظد أدنى:
 )1إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءل شروط التأهيل املنصوص عليها يف هال القواعد.
 )2إقــرار مــن مقــدم الطلــب باإلفصــاح للشــخص املــرخص لــه املقَ ـيِّم عــن أي عقوبــات مرتبطــة
بتعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة ،أو أي قيود قائمـة
علــى تلــك الرخصــة أو التصــريح مفروضــة علــى مقــدم الطلــب .إضــافة إىل إقــرار مــن مقــدم
الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرجم تندرال ضمن هال الفقرة فرضت عليه .ويف حـال عـدم
وجــود أي عقوبــة قانونيــة أو تنظيميــة قائمــة تنــدرال ضــمن هــال الفقــرة علــى مقــدم الطلــب،
فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بالك.
 )3تعهد من مقدم الطلب بتوفري ريع املعلومات واملسـتندات املطلوبـة إلةبـات اسـتيفاء شـروط
التأهيل املنصوص عليها يف هال القواعد للشخص املرخص له املُقَيِّم.
 )4تعهــد مــن مقــدم الطلــب بإشــعار الشــخص املــرخص لــه املُقَ ـيِّم خــالل مــدة منيــة معقولــة ال
تتجاو  30يوماً بأي ظرو أو وقائع تستوجب اإلشعار مبوجب هال القواعد.
 )5إقــرار مــن مقــدم الطلــب يؤكــد فيــه قبولــه إفصــاح الشــخص املــرخص لــه املُقَـيِّم للهيئــة أو
السوق أو أي جهة حكومية أخرجم يف اململكة مطلوب اإلفصـاح هلـا مبوجـب األنظمـة ذات
العالقــة عــن أي معلومــات أو مســتندات يتســلمها مبوجــب هــال القواعــد أو النظــام ولوائحــه
التنفياية.
 )6تعهــد مــن مقــدم الطلــب بــااللتزام بالنظــام ولوائحــه التنفيايــة وقواعــد الســوق ولوائحهــا
واألنظمة األخرجم ذات العالقة.
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ال )

جيــب أن تكــون ريــع املتطلبــات املــاكورة يف الفقــرة (ب) مــن هــال املــادة بالصــيغة الــيت
حتددها اهليئة.

املادة احلادية عشرة :االحتفاظ بالسجالت
جيــب علــى الشــخص املــرخص لــه املُقَ ـيِّم االحتفــاظ باملعلومــات واملســتندات املقدمــة مــن املســتثمر
األجنيب إلةبات استيفاءل لشروط التأهيل وتوفريها للهيئة عند طلبها ،وذلك ظسب متطلبات املـادة
( )16من الئحة األشخاص املرخص هلم.
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الفصل الرابع :املتطلبات الالحقة للتأهيل
املادة الثانية عشرة :بداية التداول
ال جيو للمستثمر األجنيب املؤهل االستثمار يف أي من األوراق املالية املدرجة مامل يستو اآلتي:
 )1أن يكون لديه حساب عميل.
 )2أن يكون لديه حساب لدجم مركز اإليدا .
 )3أي شروط أخرجم تفرضها اهليئة.
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امللحق 2.1
املعلومات واملستندات اليت تثبت أهلية مقدم الطلب
 .1القائمة االسرتشادية للمعلومات واملستندات اليت تثبت أهلية مقدم الطلب:
جيو للشخص املرخص له املقُيِّم االسرتشاد باملعلومات واملستندات الواردة يف القائمة اآلتية أو
أي معلومات ومستندات أخرجم بديلة للتحقق من أهلية املستثمر األجنيب مقدم الطلب:
أ ) تفاصيل الشكل القانوني ملقدم الطلب ومكان تأسيسه أو مدير احملفظة األجنيب (حيثما
ينطبق).
ب ) قائمة بأ اء املؤسسات املالية التابعة ملقدم الطلب أو مدير احملفظة األجنيب املستويف
للفقرة (ب) من املادة ( )6من هال القواعد والصناديق االستثمارية املدارة من قبلهم اليت
ينوي تأهيلها.
ال ) فيما يتعلق باملؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية (/1أ) و (/1ب) و(/1ال) من
الفقرة (أ) من املادة ( )6من هال القواعد ،إةبات للوضع التنظيمي والرقابي الاي خيضع له
مقدم الطلب.
د ) نسخة من أحدث تقرير سنوي واحلسابات املوحدة ملقدم الطلب أو جمموعته أو مدير
احملفظة األجنيب (حيثما ينطبق).
ل ) تفاصيل حول تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة ،أو أي
قيود قائمة على تلك الرخصة أو التصريح مفروضة على مقدم الطلب عند تقديم الطلب.
إضافة إىل إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي عقوبات أخرجم تندرال ضمن هال الفقرة
فرضت عليه .ويف حال عدم وجود أي عقوبة قانونية أو تنظيمية قائمة تندرال ضمن هال
الفقرة على مقدم الطلب عند تقديم الطلب ،فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بالك.
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و ) القوائم املالية املراجعة من قِبل احملاسبني القانونيني ملقدم الطلب أو جمموعته أو مدير
احملفظة األجنيب (حيثما ينطبق) ظسب املعايري املوضوعة من اهليئة التنظيمية ذات العالقة
يف الدولة اليت تأسس فيها مقدم الطلب.
) أي معلومات أو مستندات أو إةباتات أخرجم قد تكون ضرورية لتأكيد استيفاء شروط
التـأهيل احملددة يف هال القواعد.
 .2املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمها مقدم الطلب:
أ) اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل على أن تتضمن احلد األدنى من املتطلبات
الواجب توافرها يف االتفاقية وفقاً ملتطلبات املادة ( )10من هال القواعد.
ب) إذا كان مقدم الطلب ينوي التعامل مع مديري حمافظ أجانب الستثمار أمواله يف
األوراق املالية املدرجة ،فيجب تقديم قائمة أل اء هؤالء املديرين.
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الباب الثالث
االلتزامات املستمرة
املادة الثالثة عشرة :االلتزام باألنظمة واللوائح
جيب على املستثمر األجنيب املؤهل يف ريع األوقات االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص
عليها يف النظام ولوائحه التنفياية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرجم ذات العالقة.
املادة الرابعة عشرة :قيود االستثمار
أ ) ختضع استثمارات املستثمرين األجانب املؤهلني للقيود اآلتية:
 )1ال جيو للمستثمر األجنيب املؤهل متلك  %10أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه
مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
 )2ال يُسمح للمستثمرين األجانب جمتمعني (جبميع فئاتهم سواء املقيمون منهم أم اري
املقيمني) متلك أكثر من  %49من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين
القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
 )3القيود النظامية األخرجم اخلاصة بتملك األجانب يف شركات املساهمة.
 )4القيود املنصوص عليها يف األنظمة األساسية للشركات املدرجة أو أي تعليمات تصدرها
اجلهات اإلشرافية والرقابية وختضع هلا تلك الشركات.
ب ) تنشر السوق يف موقعها اإللكرتوني -وفقاً ملا حتددل اهليئة يف هاا الشأن  -املعلومات
اآلتية:
 )1إحصائية تعكس نسب امللكية املاكورة يف الفقرة الفرعية (أ )2/من هال املادة.
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 )2القيود املاكورة يف الفقرتني الفرعيتني (أ )3/و(أ )4/من هال املادة ،وفقاً للمعلومات اليت
تتسلمها السوق من الشركات املدرجة يف هاا الشأن.
املادة اخلامسة عشرة :تعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع األشخاص املرخص هلم ومديري احملافظ
األجانب ،ومتطلبات الرتخيص
ال مـع شـخص مـرخص لـه ُمقَـيِّم بشـكل
أ ) جيب على املستثمر األجنيب املؤهل أن يكـون متعـام ً
مستمر.
ب ) ألاراط هال القواعد ،يعد املستثمر األجنيب املؤهل متعامالً مع الشخص املـرخص لـه املُقَـيِّم
إذا وقــع معــه اتفاقيــة تقيــيم املســتثمر األجــنيب املؤهــل وكانــت تلــك االتفاقيــة نافــاة وســارية
املفعول.
ال ) ال تُلغــى أهليـــة املســتثمر األجـــنيب بســبب انتهـــاء اتفاقيــة تقيـــيم املســتثمر األجـــنيب املؤهـــل أو
فســخها مــن قبــل أي مــن طرفيهــا ،شــريطة أن يتعامــل املســتثمر األجــنيب املؤهــل مــع شــخص
مــرخص لــه مُقَ ـيِّم بــديل خــالل  30يوم ـاً مــن تــاريخ انتهــاء االتفاقيــة أو فســخها ،وجيــب علــى
الشخص املرخص له املُقَيِّم البديل يف هال احلالة إشعار اهليئة بالك كتابياً دون تأخري.
د ) إذا مل يتمكن املستثمر األجنيب املؤهل من التعامل مع شخص مـرخص لـه مُقَـيِّم بـديل خـالل
املــدة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ال) مــن هــال املــادة ،فعليــه إشــعار اهليئــة بــالك كتابيـاً دون
تأخري .وللهيئة يف هال احلالة منح املستثمر األجنيب املؤهل مهلة إضافية أو إلغاء تأهيله.
هـ) جيو للمستثمر األجنيب املؤهل التعامل مع أشخاص مرخص هلم ،أو مديري حمـافظ أجانـب،
أو أمناء حفـظ أجانـب ،أو مقـدمي مشـورة أجانـب؛ وذلـك لغـرط االسـتثمار يف األوراق املاليـة
املدرجة.
و) يســتثنى املســتثمر األجــنيب املؤهــل مــن متطلــب الرتخــيص ملمارســة نشــاط التعامــل ،وذلــك عنــد
تعامله بصفته أصيالً يف األوراق املالية املدرجة.
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) يستثنى املستثمر األجنيب املؤهل ومدير احملفظة األجنيب من متطلب الرتخيص ملمارسـة نشـاط
اإلدارة ،وذلك عند إدارتهم ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل.
ح) يســتثنى أمنــاء احلفــظ األجانــب مــن متطلــب الرتخــيص ملمارســة نش ـاط احلفــظ ،وذلــك عنــد
حفظهم ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل.
ط) يستثنى مقدمو املشورة األجانـب مـن متطلـب الرتخـيص ملمارسـة نشـاط تقـديم املشـورة ،وذلـك
عند تقدميهم املشورة إىل مستثمر أجنيب مؤهل.
املادة السادسة عشرة :متطلبات اإلفصاح
أ ) مـع مراعـاة الفقـرة (ب) مـن هـال املـادة ،جيـب علـى املسـتثمر األجـنيب املؤهـل إشـعار الشــخص
املرخص له املُقَيِّم الاي يتعامل معه خالل مدة منيـة معقولـة ال تتجـاو  30يومـ ًا عنـد وقـو أي
من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقم ( )3.1من هال القواعد.
ب ) إذا وقعت أي من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقـم ( )3.1مـن هـال القواعـد ورأجم
املســتثمر األجـــنيب املؤهـــل  -بشـــكل معقـــول  -أن اإلفصـــاح عـــن ذلـــك احلـــدث للشـــخص
امل ـرخص لــه املُقَ ـيِّم وفق ـاً للفقــرة (أ) مــن هــال املــادة قــد يــؤدي إىل اإلضــرار بشــكل جــوهري
بنشاطات املستثمر األجنيب املؤهل وأعمالـه أو نشـاطات أي طـر ةالـث وأعمالـه ،فللمسـتثمر
األجنيب املؤهل إشعار اهليئة باحلدث فور وقوعه بدالً مـن اإلشـعار املطلـوب مبوجـب الفقـرة (أ)
من هال املادة.
ال ) جيــب علــى املســتثمر األجــنيب املؤهــل تزويــد اهليئــة دون تــأخري بــأي معلومــات أو مســتندات أو
توضيح كتابي تطلبه.
د) جيب أن تكون ريع اإلشعارات واملعلومات واملستندات املفصح عنها للشخص املرخص له
املُقَيِّم أو للهيئة مبوجب هال املادة كاملة وواضحة وصحيحة واري مضللة.
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امللحق 3.1
املعلومات واملستندات اليت جيب على املستثمرين األجانب املؤهلني اإلفصاح عنها للشخص
املرخص له املُقَيِّم
األحداث اليت توجب اإلشعار
أ)عندما يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع مدير حمفظة أجـنيب جديـد لغـرط اسـتثمار أموالـه يف
األوراق املالية املدرجة.
ب) علم املستثمر األجنيب املؤهل أن أي ًا من شروط التأهيل املنصوص عليها يف هال القواعـد مل تعـد
مســتوفاة أو قــد ال تكــون مســتوفاة مســتقبالً مــن قبلــه .ويســتثنى مــن ذلــك أي تغــيري يف متطلــب
احلد األدنى حلجم األصـول املـدارة نتيجـة لعوامـل السـوق أو سـحوبات مـن أصـول الصـندوق .وال
يعد االخنفاط هلال األسباب خمالفة للقواعد.
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الباب الرابع
التزامات األشخاص املرخص هلم
املادة السابعة عشرة :التزامات الشخص املرخص له والشروط الواجب توافرها فيه
أ ) ال جيو للشخص املرخص له دراسة أي طلبات تأهيل وفقاً هلـال القواعـد أو التعامـل كشـخص
مرخص له مُقَيِّم مع أي مستثمر أجنيب مؤهل مامل يكن ذلك الشخص مرخصاً له يف

ارسـة

نشاط احلفظ أو التعامل.
ب ) ال جيو للشخص املرخص له قبول مستثمر أجنيب مؤهل كعميـل لغـرط االسـتثمار يف األوراق
املالية املدرجة مامل يتأكد من استيفاءل لشروط التأهيل وفقاً ملتطلبات هال القواعد.
ال ) جيب علـى الشـخص املـرخص لـه الـاي كـان طرفـ ًا يف اتفاقيـة تقيـيم املسـتثمر األجـنيب املؤهـل
إشعار اهليئة كتابياً فور انتهاء تلك االتفاقية أو فسخها.
د ) جيب على الشـخص املـرخص لـه يف ريـع األوقـات االلتـزام باألحكـام ذات العالقـة املنصـوص
عليها يف النظام ولوائحه التنفياية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرجم ذات العالقة.
هـــ) للهيئـــة فــرط أي شـــروط أو قيــود تراهـــا مناســبة علـــى األشــخاص املـــرخص هلــم فيمـــا يتعلـــق
بتعامالتهم مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
املادة الثامنة عشرة :مراقبة املستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) إذا اتضــح للشــخص املــرخص لــه املُقَـيِّم أن املســتثمر األجــنيب املؤهــل الــاي يتعامــل معــه مل يعــد
مستوفياً لشروط التأهيـل ذات العالقـة املنصـوص عليهـا يف هـال القواعـد أو أنـه خـال أيـ ًا مـن
متطلباتها ،فعلى الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار اهليئة بالك كتابياً دون تأخري.
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ب ) جيب على الشخص املرخص لـه املُقَـيِّم إشـعار اهليئـة كتابيـاً فـور علمـه باملعلومـات اآلتيـة فيمـا
يتعلق بأي مستثمر أجنيب مؤهل يتعامل معه:
 )1علمه أن أياً من شروط التأهيل املنصوص عليها يف هال القواعد مل تعد مسـتوفاة أو قـد ال
تكون مستوفاة مستقبالً من قبل املستثمر األجنيب املؤهل .ويسـتثنى مـن ذلـك أي تغـيري يف
متطلب احلـد األدنـى حلجـم األصـول املـدارة نتيجـة لعوامـل السـوق أو سـحوبات مـن أصـول
الصندوق .وال يعد االخنفاط هلال األسباب خمالفة للقواعد.
 )2عنــدما يتعامــل املســتثمر األجــنيب املؤهــل مــع مــدير حمفظــة أجــنيب جديــد لغــرط اســتثمار
أمواله يف األوراق املالية املدرجة.
املــادة التاســعة عشـــرة :صــالحيات اهليئـــة فيمــا يتعلــق باألشـــخاص املــر خص هلـــم املتعــاملني مـــع
املستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) للهيئــة أن متنــع مبوجــب إشــعار كتــابي أي شــخص مــرخص لــه مــن التعامــل مــع املســتثمرين
األجانب املؤهلني.
ب ) للهيئــة أن تطلــب مــن الشــخص املــرخص لــه تزويــدها دون تــأخري بــأي معلومــات أو مســتندات أو
توضيح كتابي لتعامالت الشخص املرخص له مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
ال ) للهيئة طلب حضور الشخص املرخص لـه ،أو مـن ميثلـه ،أمامهـا لإلجابـة عـن أي أسـئلة وشـرح
أي مسألة ترجم اهليئة أن هلا عالقة بتعامالته مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
د ) تنتقل حقوق الشخص املرخص له املُقَيِّم املتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنيب مؤهل إىل اهليئـة
مبوجب إشعار كتابي موجه للشخص املرخص له املُقَيِّم واملستثمر األجنيب املؤهـل املعـين متـى
ما رأت اهليئة وجود ظرو طارئة تستدعي ذلك.
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الباب اخلامس
صالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلني
املادة العشرون :صالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) إذا رأت اهليئــة أن إحــدجم احلــاالت املــاكورة يف الفقــرة (د) مــن هــال املــادة قــد حتققــت أو قــد
تتحقق فيما يتعلق مبستثمر أجنيب مؤهل فللهيئة:
 )1أن تطلب من املستثمر األجنيب املؤهل تقـديم أي توضـيح كتـابي أو معلومـات أو مسـتندات
تراها ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.
 )2طلب حضور املستثمر األجنيب املؤهل أو من ميثله أمام اهليئة لإلجابـة عـن أي أسـئلة وشـرح
أي مسائل ترجم اهليئة أنها ذات عالقة.
 )3إجراء أي استقصاء ترال مناسباً.
 )4اختاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة مـن املسـتثمر األجـنيب املؤهـل ،مبـا
يف ذلك من خالل التواصل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.
 )5تعليق تأهيل املستثمر األجنيب.
 )6إلغاء تأهيل املستثمر األجنيب.
)7

ارسة أي من صالحياتها األخرجم وفقاً للنظام.

ب ) يكون تعليق التأهيل أو إلغاؤل مبوجب الفقـرات الفرعيـة (أ )5/أو (أ )6/مـن هـال املـادة نافـااً
فور إرسال اهليئة إشعارًا كتابيـ ًا بـالك إىل املسـتثمر األجـنيب املؤهـل أو الشـخص املـرخص لـه
املُقَيِّم ذي العالقة.
ال ) للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلِّق تأهيلها أو أُلغي مبوجب هال املادة.
د ) تشمل احلاالت املشار إليها يف الفقرة (أ) من هال املادة اآلتي:
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 )1عــدم اســتمرار املســتثمر األجــنيب يف اســتيفاء الشــروط وااللتزامــات واملتطلبــات املنصــوص
عليها يف هال القواعد من املستثمر األجنيب املؤهل.
 )2حدوث أي حالة إعسار للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )3خمالفة املستثمر األجنيب املؤهـل ألي مـن االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف النظـام ولوائحـه
التنفياية أو أي أنظمة أخرجم يف اململكة.
 )4حصول املستثمر األجـنيب علـى تأهيلـه بنـاء علـى معلومـات اـري كاملـة أو اـري واضـحة أو
خاطئة أو مضللة.
 )5فرط عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أي دولة على املستثمر األجنيب املؤهل.
 )6أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )7أي حالة أخرجم ترجم اهليئة ضرورتها حلماية املستثمرين أو احلفـاظ علـى سـري عمـل السـوق
املالية يف اململكة.
هـ) ال جيو للمستثمر الاي أُلغي تأهيله (أو عُلِّق) شراء أوراق ماليـة مدرجـة بعـد إلغـاء التأهيـل أو
تعليقه.
و) ال جيو للمستثمر الاي أُلغي تأهيلـه (أو عُلِّـق) التصـر يف أي أوراق ماليـة مودعـة يف حسـابه
لدجم مركز اإليدا بعد إلغاء التأهيل أو تعليقه إال بعد احلصول على موافقة اهليئة السابقة.
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الباب السادس
أحكام ختامية
املادة احلادية والعشرون :النشر والنفاذ
تكون هال القواعد نافاة وفق ًا لقرار اعتمادها.
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