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0331/01/03هـ الموافق 6101/2/02م

أوالً :اهلدف من الدليل
أ .يهدف هذا الدليل إىل توضيح آلية استثمار األجانب غري املقيمني يف السوق املوازية والقيود
املتعلقة بذلك.
ب .ال خيلّ هذا الدليل مبا ورد يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وال سيما الئحة
األشخاص املرخص هلم ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتعليمات
احلسابات االستثمارية ،وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،وقواعد
اإلدراج ،والقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية
املدرجة ،وشروط وضوابط اتفاقيات املبادلة ) (Swap Agreementsالصادرة عن
اهليئة ،إضافة إىل األنظمة األخرى ذات العالقة.
ثانياً :فئات األجانب غري املقيمني املسموح هلم االستثمار يف السوق املوازية
حيق لفئات األجانب غري املقيمني يف اململكة اآلتي بيانهم االستثمار يف السوق املوازية:
.0

مستثمر أجنيب مؤهل وفقاً للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف
األوراق املالية املدرجة.

.6

مستفيد نهائي يف اتفاقية مبادلة مربمة مع شخص مرخص له.

.4

شخص اعتباري جيوز له فتح حساب استثماري يف اململكة وحساب لدى مركز اإليداع
على أن يكون مرخصاً له أو مؤسس ًا يف دولة تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري
اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها حبسب قائمة الدول اليت تصدرها اهليئة وفقاً ملتطلبات
الفقرتني الفرعيتني ( )6و( )4من الفقرة (أ) من املادة السادسة من القواعد املنظمة
الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة.

.3

شخص طبيعي حيمل جنسية إحدى الدول اليت تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة
للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها حبسب قائمة الدول اليت تصدرها اهليئة وفقاً
ملتطلبات الفقرتني الفرعيتني ( )6و( )4من الفقرة (أ) من املادة السادسة من القواعد
املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة ،ويكون
مقيماً يف إحدى هذه الدول ،ويستويف أياً من املعايري اآلتية:
أ .أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال يقل جمموع قيمتها عن
أربعني مليون ريال سعودي وال تقل عن عشر صفقات يف كل ربع سنة خالل االثين
عشر شهراً املاضية.
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ب .أن ال تقل قيمة صايف أصوله عن مخسة ماليني ريال سعودي.
ج .أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل يف القطاع املالي.
د .أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل
اهليئة.
ه .أن يكون حاصالً على شهادة مهنية متخصصة يف جمال أعمال األوراق املالية
معتمدة من جهة معرتف بها دولياً.
ثالثاً :قيود االستثمار
ختضع استثمارات األجانب غري املقيمني يف السوق املوازية جبميع فئاتهم للقيود اآلتية:
 .0ال جيوز للمستثمر األجنيب غري املقيم متلك  %01أو أكثر من أسهم أي مُصدر تكون
أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملُصدر.
 .6ال يُسمح للمستثمرين األجانب جمتمعني (جبميع فئاتهم سواء املقيمون منهم أم غري
املقيمني ،فيما عدا املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب وفقاً للتعليمات املنظمة لتملّك
املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصاً اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة) متلك
أكثر من  %31من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل
اخلاصة باملُصدر.
 .4القيود النظامية األخرى اخلاصة بتملك األجانب يف شركات املساهمة.
 .3القيود املنصوص عليها يف األنظمة األساسية للشركات املدرجة أو أي تعليمات تصدرها
اجلهات اإلشرافية والرقابية وختضع هلا تلك الشركات.
رابعاً :متطلبات فتح احلساب االستثماري
أ .فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني األجانب غري املقيمني يف اململكة:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنيب غري مقيم يف اململكة ألغراض االستثمار يف األوراق
املالية املسموح له االستثمار فيها بناءً على نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات
ذات العالقة الصادرة عن اهليئة ،جيب على الشخص املرخص له االطالع على جواز السفر
ساري املفعول لذلك الشخص واحلصول على صورة منه ،وعنوانه ومكان إقامته وحمل
عمله .وجيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاهه وفق أحكام
قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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ب .فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص االعتباريني األجانب الذين ليس لديهم مقر يف
اململكة:
 .0مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ج) من هذا البند وأحكام القواعد املنظمة الستثمار
املؤسسات املالية األجنبية يف األوراق املالية املدرجة ،لفتح حساب استثماري لشخص
اعتباري أجنيب ليس له مقر يف اململكة ألغراض االستثمار يف األوراق املالية املسموح
له االستثمار فيها بناءً على نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات
العالقة الصادرة عن اهليئة ،جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية
الواجبة جتاهه وفق أحكام قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .6لفتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنيب ليس له مقر يف اململكة بغرض إبرام
اتفاقيات مبادلة وفق شروط وضوابط اتفاقيات املبادلة ،جيب على الشخص املرخص
له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل وفق شروط وضوابط اتفاقيات املبادلة.
ج .فتح احلسابات االستثمارية للمستثمر األجنيب املؤهل:
جيب على الشخص املرخص له عند فتحه حساباً استثمارياً ألي مستثمر أجنيب باعتباره
مستثمراً أجنبياً مؤهالً ،احلصول على املستندات اآلتية:
 حيثما ينطبق ،صورة من الرتخيص أو السجل التجاري للمستثمر األجنيب الصادرعن جهة االختصاص يف دولة املنشأ.
 حيثما ينطبق ،صورة من النظام األساس وملحقاته أو/و صورة من عقد التأسيسوملحقاته.
 قائمة بأمساء مديري الكيان القانوني واملخولني بالتوقيع نيابة عن املستثمراألجنيب فيما يتعلق باحلساب.
 حيثما ينطبق ،قائمة ألمساء مالك الشركة الواردة أمساؤهم يف عقد التأسيس ،ويستثنى من هذا املتطلب شركة املساهمة املدرجة أسهمها يف أي سوق مالية.
 حيثما ينطبق ،تفويض من جملس إدارة املستثمر األجنيب حيدد أمساء املخولنيبالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق باحلساب.
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خامساً :االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
جيوز للشخص املرخص له االعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات الفقرات الفرعية (أ،ب،ج)
من إجراءات العناية الواجبة للعميل املوضحة يف الفقرة الثانية من املادة الثامنة من قواعد
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وذلك إذا كان مقر العميل يف دولة غري اململكة العربية
السعودية على أن يكون الطرف الثالث إما مصرفاً جتارياً أو مؤسسة مالية متارس نشاط أعمال
األوراق املالية ،وأن ال خيل مبا ورد يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من
أحكام.
سادساً :االلتزامات املستمرة
أ .ال جيوز لألشخاص األجانب االعتباريني الذين ليس لديهم مقر يف اململكة أن يكونوا
مستثمرين مباشرين ومستثمرين أجانب مؤهلني يف السوق املوازية يف نفس الوقت ،ويف
حال رغبة املستثمر األجنيب الذي ليس لديه مقر يف اململكة بالتحويل من مستثمر أجنيب
م ؤهل إىل مستثمر مباشر يف السوق املوازية أو العكس ،يتوجب عليه نقل مجيع األوراق
املالية من حساب املستثمر األجنيب املؤهل إىل حساب املستثمر املباشر أو العكس حسبما
ينطبق.
ب .جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه عميله وفق أحكام
قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ج .جيب على املستثمر األجنيب االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام
السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة.
د .جيب على الشخص املرخص له االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام
السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة.
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