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الباب األول
أحكام متهيدية
املادة األوىل :متهيد
أ ) تهدف هذه القواعد إىل وضع اإلجراءات واملتطلبات والشروط الالزمة لتسججيل لتحديجد أهليجة
املسجججتثمرين األجانجججب املجججؤهلني لجججدة اهليئجججة لالسجججتثمار يف األوراق املاليجججة املدرججججة ،وحتديجججد
التزاماتهم والتزامات األشخاص املرخص هلم يف ذلك الشأن.
ب ) ال خت جلّ هججذه القواعججد بأحكججام النظججام ولوائحججه التنفيذيججة مبججا يف ذلججك األحكججام الججواردة يف
قواعجججد التسججججيل واإلدرا  ،والئحجججة سجججلوكيات السجججوق ،والئحجججة األشجججخاص املجججرخص هلجججم،
والئحة االندما واالستحواذ ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
) دون اإلخججالل مبججا ورد يف الفقججرة هججج) مججن املججادة  )1715مججن هججذه القواعججد ،ال تنطبججق هججذه
القواعد على مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
د ) للمسجججتثمرين األجانجججب املجججؤهلني

ارسجججة مجيجججع احلقجججوق املرتبطجججة بج جاألوراق املاليجججة املدرججججة

اململوكة هلم مبا يف ذلك تداول حقوق األولوية.
املادة الثانية :التعريفات
أ ) يُقصججد بكلمججة لالنظججامل أينمججا وردت يف هججذه القواعججد نظججام السججوق املاليججة الصججادر باملرسججوم
امللكي رقم م )30/وتاريخ 1424/6/2هج.
ب ) مججع عججدم اإلخججالل بججالفقرة ) مججن هججذه املججادة ،يُقصججد بالكلمججات والعبججارات الججواردة يف هججذه
القواعججد املعججاني املوضججحة هلججا يف النظججام ،ويف قائمججة املصججطلحات املسججتخدمة يف لججوائح هيئججة
السوق املالية وقواعدها ،مامل يقض سياق النص بغري ذلك.
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) لغجججرط تطبيجججق أحكجججام هجججذه القواعجججد ،يُقصجججد بالكلمجججات والعبجججارات الجججواردة أدنجججاه املعجججاني
املوضحة إزاء كل منها مامل يقض سياق النص بغري ذلك:
اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل :اتفاقيجة بجني الشجخص املجرخص لجه املُقجيِّم واملسجتثمراألجنيب املؤهل وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املادة  )10من هذه القواعد.
البنك :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال مصرفية.الشخص املرخص له املُقَيِّم :شجخص مجرخص لجه اتفجق مجع مقجدم الطلجب علجى أن يقجيم طلبجهللتسجيل كمستثمر أجنيب مؤهل ليكون مستثمراً أجنبيجاً مجؤهالً  ،أو الشجخص املجرخص
له الذي يكون طرفاً يف اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل.
شركة تأمني :مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية متارس أعمال التأمني.شججركة الوسججاطة واألوراق املاليججة :مؤسسججة ماليججة ذات شخصججية اعتباريججة متججارس أعمججالاألوراق املالية ،ويشمل ذلك مديري احملافظ.
صندوق االستثمار :يُقصد به أي من األشخاص االعتباريني اآلتني: )1صندوق تقاعد هدفه الجرئيس مججع رسجوم أو اشجرتاكات دوريجة مجن املشجاركني فيجه أو
ملصلحتهم ؛ لغرط تعويضهم عن ذلك وفق آلية حمددة.
 )2صجججندوق أوقجججاف هدفجججه الجججرئيس تقجججديم املجججنح إىل املنظمجججات أو املؤسسجججات أو األفجججراد
لألغراط العلمية والتعليمية والثقافية ،ويشمل ذلك صندوق أوقاف اجلامعات.
 )3برنامج استثمار مشرتك يهدف إىل إتاحة الفرصة للمسجتثمرين فيجه للمشجاركة مجاعيجاً
يف أرباح الربنامج.
متطلب الرتخيص :متطلب الرتخيص املنصوص عليجه يف املجادة  )5مجن الئحجة أعمجال األوراقاملالية.
مدير احملفظجة األججنيب :مؤسسجة ماليجة أجنبيجة ذات شخصجية اعتباريجة تجدير أصجول عمجالءوتسجججتويف املتطلبجججات املنصجججوص عليهجججا يف الفقجججرة الفرعيجججة أ )2/مجججن املجججادة  )6مجججن هجججذه
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القواعد ،وتستويف هجذه املؤسسجة أو أي شجخص مجن جمموعتهجا املتطلبجات املنصجوص عليهجا
يف الفقرة ) من املادة  )6من هذ القواعد ،وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األججنيب
املؤهل أو مقدم الطلب لغرط استثمار أموال ذلك الشخص يف األوراق املالية املدرجة.
املسججتثمر األجججنيب املؤهججل :مسججتثمر أجججنيب مسجججل لججدة اهليئججةمؤهل وفق جاً هلججذه القواعججدلالستثمار يف األوراق املالية املدرجة.
مقدم الطلب :املستثمر األجنيب الذي يقجدم طلجب التسججيل التأهيجل إىل شجخص مجرخص لجهمُقيِّم.
مواطنججو دول جملججس التعججاون لججدول اخللججيج العربيججة :األشججخاص الطبيعيججون الججذين يتمتعججونجبنسجججية إحجججدة دول جملجججس التعجججاون ،واألشجججخاص االعتباريجججة اململجججوك غالبيجججة رأ اهلجججا
ملواطنني من دول اجمللس أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحدة دول اجمللجس ،وفقجاً للتعريج
الججوارد يف قججرار اجمللججس األعلجججى جمللججس التعججاون لججدول اخللجججيج العربيججة الصججادر يف دورتجججه
اخلامسة عشرة املوافَق عليه بقرار جملس الوزراء رقم  )16وتاريخ 1418/1/20هج.
املؤسسات التابعة للجهات احلكومية :البنوك املركزية والصناديق االستثمارية  -مبا يفذلججك الصججناديق السججيادية والصججناديق الججيت تأخججذ شججكل صججناديق التقاعججد واألوقججاف -
اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر جلهة حكومية.
املادة الثالثة :اإلعفاء
ٍّ مجن
للهيئة إعفاء مقجدم الطلجب أو املسجتثمر األججنيب املؤهجل أو الشجخص املجرخص لجه مجن تطبيجق أي
أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً ،إما بناءً على طلبٍ تتلقاه من أي منهم أو مببادرة منها.
املادة الرابعة :حق التظلم
حيق ألي شخص خاضع هلذه القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أي قرار أو إجراء تتخذه
اهليئة وفقاً ألحكام هذه القواعد.
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الباب الثاني
طلبات التسجيل التأهيل
الفصل األول :شروط التسجيلالتأهيل
املادة اخلامسة :التسجيل التأهيل
يشججرتط لتسجججيل يُشججرتط لتأهيججل مقججدم الطلججب كمسججتثمر أجججنيب مؤهججل اسججتيفاء مجيججع شججروط
التسجيل التأهيل احملددة يف املادة  )6من هذه القواعد.
املادة السادسة :شروط التسجيل التأهيل
أ ) فئات املؤسسات املالية املؤهلة
 )1جيججب أن يكججون مقججدم الطلججب مؤسسججة ماليججة ذات شخصججية اعتباريججة مججن إحججدة الفئججات
اآلتية:
أ .البنوك.
ب .شركات الوساطة واألوراق املالية.
 .شركات التأمني.
د .اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة للجهات احلكوميةهلا.
هج .صناديق االستثمار.
و .أي مؤسسة مالية أخرة ترة اهليئة أهليتها.
 )2جيجججب أن تكجججون املؤسسجججات املاليجججة املشججار إليهجججا يف الفقجججرات الفرعيجججة /1أ) ،و /1ب)،
و  ) /1مججن الفقججرة أ) مججن هججذه املججادة مرخص ج ًا هلججا مججن قبججل هيئججة تنظيميججة أو خاضججعة
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إلشرافها ورقابتها) ،ومؤسسة يف دولة تطبق معايري تنظيميجة ورقابيجة

اللجة للمعجايري الجيت

تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
 )3جيججب أن تكججون املؤسسجات املاليججة املشججار إليهججا يف الفقججرات الفرعيججة /1د) و /1هججج) مججن
الفقجرة أ) مجن هجذه املجادة مؤسسجة يف دولجة تطبجق معجايري تنظيميجة ورقابيجة

اللجة للمعجايري

اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.
 )4وألغجججراط هجججذه املجججادة ،للهيئجججة وفقج جاً لتقجججديرها احملجججض حتديجججد مجججا إذا كانجججت املعجججايري
التنظيميججة والرقابيججة

اللججة للمعججايري الججيت تطبقهججا اهليئججة أو مقبولججة لججديها ،وتججزود اهليئججة

األشججخاص املججرخص هلججم يف
معايري تنظيمية ورقابية

ارسججة نشججاط احلفججظ أو التعامججل بقائمججة الججدول الججيت تطبججق

اللة للمعجايري الجيت تطبقهجا اهليئجة أو مقبولجة لجديها ،وأي حتجديث

يطرأ على تلك القائمة.
 )5تُعدّ املؤسسات املالية التابعة للمستثمر األججنيب املؤهجل والصجناديق االسجتثمارية املجدارة مجن
قِبَلججه مؤهلججة لالسججتثمار يف األوراق املاليججة املدرجججة ،دون احلاجججة إىل تقججديم طلججب تأهيججل
مستقل بشرط استيفاء متطلبات الفقرة أ) من هذه املادة.
ب ) حجم املؤسسة املالية
 )1باستثناء املؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية /1د) من الفقرة أ) من هجذه املجادة،
جيب أن تبلج قيمجة األصجول الجيت يجديرها مقجدم الطلجب  )3.7501.875.000.000لاللجة آالف
وسبعألفاً ومثاني مئة ومخسينومخسة وسبعني مليون ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادهلجا)،
وللهيئة خفض احلد األدنى هلذه األصول.
 )2ألغراط هذه القواعد ،تشمل األصول اليت يديرها مقدم الطلب اآلتي:
أ .األصجججول اململوكجججة ملقجججدم الطلجججب أو جمموعتجججه ألغجججراط االسجججتثمار ،وفيمجججا يتعلجججق
باملؤسسججة املاليججة املشججار إليهججا يف الفقججرة الفرعي جة /1هججج) مججن الفقججرة أ) مججن هججذه املججادة،
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يشججمل ذلجججك أيضججاً األصجججول اململوكجججة ملججدير احملفظجججة األجججنيب ذي العالقجججة أو جمموعتجججه
ألغراط االستثمار.
ب .األصول اليت يديرها مقجدم الطلجب أو جمموعتجه حلسجاب شجخص أو أشجخاص آخجرين،
وفيما يتعلق باملؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية /1هج) من الفقجرة أ) مجن هجذه
املجججادة ،يشجججمل ذلجججك أيضججاً األصجججول الجججيت يجججديرها مجججدير احملفظجججة األججججنيب ذو العالقجججة أو
جمموعته حلساب شخص أو أشخاص آخرين.
) اخلربة االستثمارية
باستثناء املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني /1د) و /1هج) من الفقرة
أ) من هذه املادة ،جيب أن يكون مقدم الطلب أو أي شخص من جمموعته

ارساً

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

الفصل الثاني :إجراءات التسجيل التأهيل
املادة السابعة :طلب التسجيل التأهيل
أ) جيب أن يُقدميقدَّم طلب التسجيل التأهيل إىل الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم وفقجاً لنمجوذ الطلجب
الججذي حتججدده اهليئججة.جيججب أن يكججون طلججب التسجججيل املشججار إليججه يف الفقججرة أ) مججن هججذه املججادة
مصججحوباً باملعلومججات واملسججتندات املطلوبججةاليت تثبججت اسججتيفاء مقججدم الطلججب لشججروط التأهيججل.
كما يُمكن للشخص املرخص له املُقيِّم االسرتشجاد باملعلومجات واملسجتندات الجواردة يف امللحجق
رقم  )2.1من هجذه القواعجد أو أي معلومجات ومسجتندات أخجرة بديلجة للتحقجق مجن أهليجة مقجدم
الطلب.
ب) جيب على الشخص املرخص له املُقجيِّم تقيجيم الطلجب وفقجاً للمعجايري واإلججراءات املنصجوص عليهجا
يف الفصل الثالث من هذا الباب.
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املادة الثامنة :دقة املعلومات واملستندات املقدمة إىل الشخص املرخص له املُقَيِّم
أ ) جيب أن تكون مجيع املعلومات واملسجتندات الجيت يقجدمها مقجدم الطلجب إىل الشجخص املجرخص
له املُقَيِّم كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
ب ) جيب على مقدم الطلب إشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم خالل مدة زمنية معقولجة ال تتججاوز
 )5أيام بأي تغريات جوهرية تطرأ على املعلومات أو املستندات املقدمة سابقاً.

الفصل الثالث :تقييم الطلبات
املادة التاسعة :اختاذ القرار من قبل الشخص املرخص له املُقَيِّم وإشعار اهليئة بذلك:
أ ) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم عدم قبول طلب التسجيل التأهيل إال بعد قيامه باآلتي:
 )1التأكد من أن الطلب املقدم يتوافق مع املتطلبات املنصوص عليها يف هذه القواعد.
 )2التأكد من أن مقدم الطلب مستوفٍ لشروط التسجيل التأهيجل ذات العالقجة املنصجوص
عليها يف هذه القواعد.
ب ) جيب على الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم إشجعار اهليئةمقجدم الطلجب كتابيجاً بقجراره املتخجذ حجول
الطلججب ،علججى أن يتضججمن اإلشججعار بيان ج ًا يوضججح األسججباب الججيت اختججذ القججرار بنججا ًء عليهججا وذلججك
بالصيغة اليت حتددها اهليئة.
) إذا كان قجرار الشجخص املجرخص لجه ا ُملقَجيِّم قبجول طلجب التسججيل التأهيجل ،فيججب أن يقجدم إىل
اهليئة اآلتي)1 :طلب التسجيل املقدم مبوجب الفقرة أ) من املادة  )7من هذه القواعد.
إقراراً مكتوباًمقدم الطلب إقرار مكتوب بالصيغة اليت حتددها اهليئة يؤكجد اسجتيفاء مقجدم
الطلب لشروط التسجيل التأهيل املنصوص عليها يف هذه القواعد.
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د) جيججب علججى الشججخص املججرخص لججه املُقَ جيِّم قبججول املسججتثمر األجججنيب املؤهججل كعميججل وفق جاً لالئحججة
األشخاص املرخص هلم بعد قبول طلب التأهيل وتقديم إقراراً مكتوباً بالصجيغة الجيت حتجددها
اهليئة للمستثمر األجنيب.
املادة العاشرة :اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل
أ)

جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم االتفاق مع مقدم الطلجب علجى مسجودة اتفاقيجة تقيجيم
املسجتثمر األججنيب املؤهجل مسجتوفية للحجد األدنجى مجن املتطلبجات املنصجوص عليهجا يف هجذه
املادة.

ب ) جيب أن تتضمن اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل املتطلبات اآلتية حبد أدنى:
 )1إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءه شروط التسجيل التأهيجل املنصجوص عليهجا يف هجذه
القواعد.
 )2إقجرار مججن مقججدم الطلججب باإلفصججاح للشججخص املججرخص لججه املقَجيِّم عججن أي عقوبججات بتعليججق أو
سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة ،أو فجرط أي قيجود جوهريجة
قائمجة علججى تلججك الرخصججة أو التصججريح املفروضججة علجى مقججدم الطلججب .إضججافة إىل إقججرار مججن
مقججدم الطلججب بعججدم وجججود أي عقوبججات أخججرة تنججدر ضججمن هججذه الفقججرة فرضججت عليججه .ويف
حال عدم وجود أي عقوبة قانونيجة أو تنظيميجة قائمجة تنجدر ضجمن هجذه الفقجرة علجى مقجدم
الطلب ،فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.
)3)2

تعهد من مقدم الطلجب بتجوفري مجيجع املعلومجات واملسجتندات املطلوبجة مبوججب إللبجات

استيفاء شروط التأهيل املنصوص عليها يف هذه القواعد للشخص املرخص له املُقَيِّم.
)4)3

تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص املرخص لجه املُقَجيِّم خجالل مجدة زمنيجة معقولجة

ال تتجاوز  5أيام بأي ظروف أو وقائع تستوجب اإلشعار مبوجب هذه القواعد.
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)5)4

إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصجاح الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم للهيئجة

أو السجوق أو أي جهجة حكوميجة أخججرة يف اململكجة مطلجوب اإلفصججاح هلجا مبوججب األنظمججة
ذات العالقجججة عجججن أي معلومجججات أو مسجججتندات يتسجججلمها مبوججججب هجججذه القواعجججد أو النظجججام
ولوائحه التنفيذية .
)6)5

تعهد من مقدم الطلب بااللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذيجة وقواعجد السجوق ولوائحهجا

واألنظمة األخرة ذات العالقة.
)

جيججب أن تكججون مجيججع املتطلبججات املججذكورة يف الفقججرة ب) مججن هججذه املججادة بالصججيغة الججيت
حتددها اهليئة.

املادة احلادية عشرة :مراجعة اهليئة وتسجيل املستثمر األجنيب املؤهل االحتفاظ بالسجالت
أ ) عند تسلم اهليئة مجيع املعلومات واملستندات ذات العالقة واملطلوبة مبوجب املادة  )9من هذه
القواعد ،تشعر الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك دون تأخري.
ب ) إذا كان قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم رفض طلب التسجيل ،يصبح ذلك القرار نهائياً
من تاريخ تسلمه لإلشعار املشار إليه يف الفقرة أ) من هذه املادة.
) مع عدم اإلخالل بالفقرة د) من هذه املادة ،إذا كان قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم قبول
طلب التسجيل ،تشعر اهليئة الشخص املرخص له املُقَيِّم كتابياً بقرارها املتخذ يف شأن
قراره خالل  5أيام من تاريخ اإلشعار املشار إليه يف الفقرة أ) من هذه املادة.
د ) للهيئة فرط مدة إضافية ملراجعة قرار الشخص املرخص له املُقَيِّم بقبول طلب التسجيل
حبسب ما تراه مناسباً ،وتُشعر اهليئة يف هذه احلالة الشخص املرخص له املُقَيِّم بذلك
كتابياً قبل انتهاء املدة احملددة يف الفقرة ) من هذه املادة.
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هج) تُشعر اهليئة الشخص املرخص له املُقَيِّم كتابياً خجالل املجدة اإلضجافية الجيت حجددتها يف اإلشجعار
املنصوص عليه يف الفقرة د) من هذه املادة باملوافقة على قجراره بقبجول التسججيل أو رفجض ذلجك
القرار.
و) يصبح مقدم الطلب مستثمراً أجنبياً مؤهالً من تاريخ إشعار اهليئة باملوافقة علجى قجرار الشجخص
املرخص له املقيم بقبول طلب التسجيل لإشعار التسجيلل) وفقاً ألحكام الفقرة ) أو الفقجرة
هج) من هذه املادة.
املادة الثانية عشرة :اإلشعار بالتسجيل أو رفض طلب التسجيل
أ ) جيب على الشخص املرخص له املُقَجيِّم إشجعار املسجتثمر األججنيب املؤهجل كتابيجاً بتسججيله لجدة
اهليئة خالل مدة زمنية معقولة ال تتجاوز  5أيجام مجن تسجلُّم الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم إلشجعار
التسجيل املشار إليه يف املادة  )11من هذه القواعد.
ب ) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم بعد تسلُّمه إلشجعار التسججيل املشجار إليجه يف املجادة )11
مجن هجذه القواعجد قبججول املسجتثمر األججنيب املؤهجل كعميججل وفقجاً لالئحجة األشجخاص املججرخص
هلم.
) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار مقجدم الطلجب كتابيجاً بجرفض طلجب التسججيل يف
أي من احلالتني اآلتيتني:
 )1متى ما أصبح قرار رفض طلب التسجيل نهائياً.
 )2متى ما تسجلم الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم إشجعار اهليئجة بجرفض قجراره باملوافقجة علجى طلجب
التسجيل.
املادة الثالثة عشرة :االحتفاظ بالسجالت
أ ) جيججب علججى املسججتثمر األجججنيب املؤهججل االحتفججاظ باملعلومججات واملسججتندات املطلوبججة مبوجججب هججذه
القواعد وتوفريها للهيئة عند طلبها طوال فرتة تسجيله لديها.
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جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم االحتفاظ باملعلومات واملستندات اليت تثبت اسجتيفاء املسجتثمر
األجججنيب لشججروط التأهيججل وتوفريهججا للهيئججة عنججد طلبهججا طججوال فججرتة املطلوبججة مبوجججب هججذه القواعججد
وتوفريها للهيئة عند طلبها طوال فجرتة تسججيلتقييم املسجتثمر األججنيب املؤهجل لديجه ،وذلجك وفقجاً ملجا
هو وارد يف املادة السادسة عشرة من الئحة األشخاص املرخص هلم .ويف حال رفض طلجب التسججيل
أو إلغاء تسجيل مستثمر أجنيب مؤهل ،جيب على الشخص املرخص له املُقَجيِّم االحتفجاظ باملعلومجات
واملستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد مدة  10سنوات من تاريخ رفض طلب التسجيل أو إلغائه.

الفصل الرابع :املتطلبات الالحقة للتسجيلللتأهيل
املادة الرابعةالثانية عشرة :بداية التداول
أ) ال جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل االستثمار يف أي من األوراق املالية املدرجة مامل يستوف
اآلتي:
 )1أن يكون لديه حساب عميل.
 )2أن يكون لديه حساب لدة مركز اإليدا .
 )3أي شروط أخرة تفرضها اهليئة.
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امللحق 2.1
املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمهاتثبت أهلية مقدم الطلب
 .1املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمها مقدم الطلب:
 .1جيب أن يقجدم مقجدم الطلجب املعلومجاتالقائمجة االسرتشجادية للمعلومجات واملسجتندات اآلتيجة إىل
الشخصاليت تثبت أهلية مقدم الطلب:
يُمكن للشخص املرخص له املُقَيِّم حبسب الصيغة اليت حتددها اهليئةاملقُيِّم االسرتشاد
باملعلومات واملستندات الواردة يف القائمة اآلتية أو أي معلومات ومستندات أخرة بديلة للتحقق
من أهلية املستثمر األجنيب:
أ ) تفاصيل الشكل القانوني ملقدم الطلب ومكان تأسيسه ،أو مدير احملفظة األجنيب
حيثما ينطبق) ،على أن تكون مدعومة بنسخ من املستندات الر ية والقانونية ذات
العالقة.
ب ) وص ألعمال مقدم الطلب ونشاطاتهومدير احملفظة األجنيب حيثما ينطبق) ،وميكن أن
يكون الوص

مقتبساً من التقرير السنوي ملقدم الطلب أو أي مستندات

جيب يف كل األحوال أن يتضمن الوص

اللة ،إال أنه

تأكيداً للمدة اليت مارس فيها مقدم الطلب

نشاطات األوراق.
ب) )

قائمة أل اء املؤسسات املالية واالستثمار فيهاالتابعة أو املدارة من قبل املستثمر

األجنيب املؤهل اليت ينوي تأهيلها دون تقديم طلب تأهيل مستقل مصحوبة مبا يثبت
استيفاء متطلبات الفقرة أ) من املادة  )6من هذه القواعد.
)د )

فيما يتعلق باملؤسسة املالية املشار إليها يف الفقرة الفرعية /1هج) من الفقرة أ) من

املادة  )6من هذه القواعد ،سياسة االستثمار اخلاصة بها.
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فيما يتعلق باملؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية /1أ) و /1ب) و

د )ه )

 ) /1من الفقرة أ) من املادة  )6من هذه القواعد ،إلبات للوضع التنظيمي والرقابي الذي
خيضع له مقدم الطلب.
هججج) قائمججة باملسججيطرين املباشججرين علججى مقججدم الطلججب ،وتقججديم معلومججات عججن هويججة كججل مسججيطر
وملكيته حيثما ينطبق).
نسخة من أحدث تقرير سنوي واحلسابات املوحدة ملقدم الطلب أو جمموعته أو

ه )و )

مدير احملفظة األجنيب حيثما ينطبق).
و )ز )

تفاصيل أ اء احلسابات أو الشركات التابعة اليت يستثمر من خالهلا مقدم

الطلب يف اململكة ،إن وجدتوُجدت.
ز )ح )

تفاصيل عن مجيع األشخاص املرخص هلم الذين يكون مقدم الطلب عميالً لديهم.

و ) تفاصججيل حججول العقوبججات القانونيججة أو التنظيميججة اجلوهريججة اآلتيججة املفروضججة علججى مقججدم الطلججب
خالل السنوات اخلمس السابقة لتقديم الطلب:
 )1تعليق أو سحب أي رخصة أو تصريح من قبل هيئة تنظيمية يف أي دولة ،أو فجرط أي قيجود
جوهرية قائمة على تلك الرخصة أو التصريح.
 )2أي جزاء أو عقوبة جنائية أو تنظيمية أو مدنيجة مفروضجة نتيججة لتعامجل بنجاء علجى معلومجات
داخلية ،أو تالعب ،أو أي خمالفة أخرة تتعلق بسلوكيات السوق.
ح )ط )

املفروضة على مقدم الطلب عند تقديم الطلب .إضافة إىل إقرار من مقدم الطلب

بعدم وجود أي عقوبات أخرة تندر ضمن هذه الفقرة فرضت عليه .وإذا مل تُفرضويف حال
عدم وجود أي عقوبة قانونية أو تنظيمية قائمة تندر ضمن هذه الفقرة على مقدم الطلب
خالل السنوات اخلمس املاضيةعند تقديم الطلب ،فعلى مقدم الطلب تقديم إقرار بذلك.
ي ) تفاصيل حول أي حتقيقات قائمة أو معلقة سواء ًا أكانت متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم
مدنية.
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ك ) تفاصيل حول أي حاالت صُلح أو تسوية سواء أكانت متعلقة بقضايا جنائية أم تنظيمية أم
مدنية خالل اخلمس سنوات السابقة لتقديم الطلب.
ط )ي )

القوائم املالية املراجعة من قِبل احملاسبني القانونيني ملقدم الطلب أو جمموعته أو

مدير احملفظة األجنيب حيثما ينطبق) حبسب املعايري املوضوعة من اهليئة التنظيمية ذات
العالقة يف الدولة اليت تأسس فيها مقدم الطلب ،على أن تكون تلك القوائم املالية
موضحة للمركز املالي احلالي ملقدم الطلب مبا يف ذلك رأس مال مقدم الطلبماله أو
جمموعته ،وموارده املالية والدخل واملصروفات حتى تاريخ إعداد القوائم املالية.
ي )ك )

أي معلومات أو مستندات أو إلباتات أخرة قد تكون ضرورية لتأكيد استيفاء

شروط التسجياللتجأهيل احملددة يف هذه القواعد.
 .2املعلومات واملستندات اليت جيب أن يقدمها مقدم الطلب:
ل ) أ) اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل على أن تتضمن احلد األدنى من املتطلبات الواجب
توافرها يف االتفاقية اآلتية كحد أدنى:
إقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاءه شروط التسجيل املنصوص عليها يف هذه
القواعد.
 )1تعهد من مقدم الطلب بتوفري مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة مبوجب هذه القواعد
للشخص املرخص له املُقَيِّم.
 )2تعهد من مقدم الطلب بإشعار الشخص املرخص له املُقَيِّم خالل مدة زمنية معقولة ال
تتجاوز  5أيام بأي ظروف أو وقائع تستوجب اإلشعار مبوجب هذه القواعد.
 )3إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص املرخص له املُقَيِّم للهيئة أو
السوق أو أي جهة حكومية أخرة يف اململكة مطلوب اإلفصاح هلا مبوجب األنظمة ذات
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العالقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها مبوجب هذه القواعد أو النظام ولوائحه
التنفيذية.
 )4تعهد من مقدم الطلب بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة
األخرة ذات العالقة.
 )5إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه التزامه باإلفصاح عن أي معلومات أو مستندات تطلبها
اهليئة أو أي جهة حكومية أخرة يف اململكة مطلوب اإلفصاح هلا مبوجب األنظمة ذات
العالقة.
 .2املعلومات واملستندات اإلضافية اليت جيب تقجدميها مجن مقجدم الطلجب الجذي ينجوي التعامجل مجع
مديري حمافظ أجانب الستثمار أمواله يف األوراق املالية املدرجة:
ب) إذا كان مقدم الطلب ينوي التعامل مع مديري حمافظ أجانب الستثمار أمواله يف األوراق
املالية املدرجة ،فيجب تقديم قائمة أل اء هؤالء املديرين. .
أ) جيب أن تكون القائمة املشار إليها يف الفقرة الفرعية /2أ) من هذا امللحق مصحوبة
باملعلومات واملستندات املشار إليها يف الفقرات الفرعية /1أ) و /1د) و /1و) و /1ط)
و /1ي) و /1ك) و /1ل) من هذا امللحق لكل مدير حمفظة أجنيب ذي عالقة ،وذلك
باستثناء مدير احملفظة األجنيب الذي يكون مستثمراً أجنبي ًا مؤهالً.
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الباب الثالث
االلتزامات املستمرة
املادة اخلامسةالثالثة عشرة :االلتزام باألنظمة واللوائح
جيب على املستثمر األجنيب املؤهل يف مجيع األوقات االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص
عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرة ذات العالقة.
املادة السادسةالرابعة عشرة :قيود االستثمار
أ ) ختضع استثمارات املستثمرين األجانب املؤهلني للقيود اآلتية:
 )1ال جيوز 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 غري
املقيمني) متلك أكثر من  %49من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين
القابلة للتحويل اخلاصة باملصدر.
 )3القيود النظامية األخرة 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 حتدده اهليئة يف هذا الشأن  -املعلومات
اآلتية:
 )1إحصائية تعكس نسب امللكية املذكورة يف الفقرة الفرعية أ )2/من هذه املادة.
 )2القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني أ )3/و أ )4/من هذه املادة ،وفقاً للمعلومات اليت
تتسلمها السوق من الشركات املدرجة يف هذا الشأن.
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املادة السابعةاخلامسة عشرة :تعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع األشخاص املرخص هلم ومديري
احملافظ األجانب ،ومتطلبات الرتخيص
أ ) جيججب علججى املسججتثمر األجججنيب املؤهججل أن يكججون متعججامالً مججع شججخص مججرخص لججه مُقَجيِّم مججادام
مسجججالً لججدة اهليئججة ،.وال جيججوز للمسججتثمر األجججنيب املؤهججل أن يتعامججل مججع أكثججر مججن شججخص
مرخص له مُقَيِّم يف وقت واحد.
ب ) ألغراط هذه القواعد ،يعد املستثمر األجنيب املؤهل متعامالً مع الشخص املجرخص لجه املُقَجيِّم
إذا وقججع معججه اتفاقيججة تقيججيم املسججتثمر األجججنيب املؤهججل وكانججت تلججك االتفاقيججة نافججذة وسججارية
املفعول.
) ال يُلغججى تسجججيلتُلغى أهليججة املسججتثمر األجججنيب املؤهججل بسججبب انتهججاء اتفاقيججة تقيججيم املسججتثمر
األجججنيب املؤهججل أو فسججخها مججن قبججل أي مججن طرفيهججا ،شججريطة أن يتعامججل املسججتثمر األجججنيب
املؤهل مع شخص مرخص له مُقَيِّم بديل خالل  10أيام من تاريخ انتهجاء االتفاقيجة أو فسجخها،
وجيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم البديل يف هذه احلالة إشعار اهليئجة بجذلك كتابيجاً دون
تأخري.
د ) إذا مل يتمكن املستثمر األجنيب املؤهل من التعامل مع شخص مجرخص لجه مُقَجيِّم بجديل خجالل
املججدة املنصججوص عليهججا يف الفقججرة ) مججن هججذه املججادة ،فعليججه إشججعار اهليئججة بججذلك كتابيجاً دون
تججججأخري .وللهيئججججة يف هججججذه احلالججججة مججججنح املسججججتثمر األجججججنيب املؤهججججل مهلججججة إضججججافية أو إلغججججاء
تسجيلهتأهيله.
هج) جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل التعامل مع أشخاص مرخص هلم ،أو مديري حمجافظ أجانجب،
أو أمناء حفجظ أجانجب ،أو مقجدمي مشجورة أجانجب؛ وذلجك لغجرط االسجتثمار يف األوراق املاليجة
املدرجة.
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و) يسججتثنى املسججتثمر األجججنيب املؤهججل مججن متطلججب الرتخججيص ملمارسججة نشججاط التعامججل ،وذلججك عنججد
تعامله بصفته أصيالً يف األوراق املالية املدرجة.
ز) يستثنى املستثمر األجنيب املؤهل ومدير احملفظة األجنيب من متطلب الرتخيص ملمارسجة نشجاط
اإلدارة ،وذلك عند إدارتهم ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل.
ح) يسججتثنى أمنججاء احلفججظ األجانججب مججن متطلججب الرتخججيص ملمارسججة نشججاط احلفججظ ،وذلججك عنججد
حفظهم ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل.
ط) يستثنى مقدمو املشورة األجانجب مجن متطلجب الرتخجيص ملمارسجة نشجاط تقجديم املشجورة ،وذلجك
عند تقدميهم املشورة إىل مستثمر أجنيب مؤهل.
املادة الثامنةالسادسة عشرة :متطلبات اإلفصاح
أ ) مع مراعاة الفقجرة ب) مجن هجذه املجادة ،جيجب علجى املسجتثمر األججنيب املؤهجل إشجعار الشجخص
املرخص له املُقَيِّم الذي يتعامل معه خالل مدة زمنية معقولة ال تتجاوز  5أيام عند وقجو أي مجن
األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقم  )3.1من هذه القواعد.
ب ) إذا وقعت أي من األحداث اليت توجب اإلشعار وفقاً للملحق رقجم  )3.1مجن هجذه القواعجد ورأة
املستثمر األجنيب املؤهل  -بشجكل معقجول  -أن اإلفصجاح عجن ذلجك احلجدث للشجخص املجرخص
لججه املُقَجيِّم وفقجاً للفقججرة أ) مججن هججذه املججادة قججد يججؤدي إىل اإلضججرار بشججكل جججوهري بنشججاطات
املسججتثمر األجججنيب املؤهججل وأعمالججه أو نشججاطات أي طججرف لالججث وأعمالججه ،فللمسججتثمر األجججنيب
املؤهل إشعار اهليئة باحلدث فور وقوعه بدالً من اإلشعار املطلجوب مبوججب الفقجرة أ) مجن هجذه
املادة.
) جيججب علججى املسججتثمر األجججنيب املؤهججل تزويججد اهليئججة دون تججأخري بججأي معلومججات أو مسججتندات أو
توضيح كتابي تطلبه.
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د) جيب أن تكون مجيع اإلشعارات واملعلومات واملستندات املفصح عنها للشخص املرخص له
املُقَيِّم أو للهيئة مبوجب هذه املادة كاملة وواضحة وصحيحة وغري 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 ) البدء يف إجراءات إعسار ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
ب ) البدء يف إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
) أي خمالفة فعلية أو حمتملة مجن قبجل املسجتثمر األججنيب املؤهجل لقيجود االسجتثمار املشجار إليهجا يف
الفقرات الفرعية أ )1/و أ )3/و أ )4/من املادة  )16من هذه القواعد.
د ) أي خمالفة فعلية أو حمتملة من قبل املستثمر األجنيب املؤهجل ألي التجزام مفجروط عليجه مبوججب
هذه القواعد.
هج) عندما يصبح املستثمر األجنيب املؤهل عميالً لدة شخص مرخص له آخجر لغجرط االسجتثمار يف
األوراق املالية املدرجة.
و) )عندما يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مجع مجدير حمفظجة أججنيب جديجد لغجرط اسجتثمار أموالجه
يف األوراق املالية املدرجة.
ز) أي تغريات جوهرية قجد تجؤلر يف وضجع املسجتثمر األججنيب املؤهجل أو نشجاطاته تكجون متعلقجة بجأي
من اآلتي:
 )1أعمال املستثمر األجنيب املؤهل.
 )2احلالة النظامية أو الرخص املمنوحة للمستثمر األجنيب املؤهل يف دولة التأسيس.
 )3هوية املسيطرين املباشرين على املستثمر األجنيب املؤهل.
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ح جب) علججم املسججتثمر األجججنيب املؤهججل أن أي ج ًا مججن شججروط التسجججياللتأهيل املنصججوص عليهججا يف هججذه
القواعد مل تعد مستوفاة أو قد ال تكون مستوفاة مستقبالً من قبله .ويستثنى من ذلك أي تغجيري
يف متطلججب احلججد األدنججى حلجججم األصججول املججدارة نتيجججة لعوامججل السججوق أو سججحوبات مججن أصججول
الصندوق .وال يعد االخنفاط هلذه األسباب خمالفة للقواعد.
ط) أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
ي) أي تغريات جوهرية يف املعلومات اليت قجدمها املسجتثمر األججنيب املؤهجل وفقجاً للملحجق رقجم )2.1
مجن هججذه القواعجد أو أي تغججريات جوهريجة ألي معلومججات أخجرة قججدمها املسجتثمر األجججنيب املؤهججل
خبصوص تسجيله أو اإلبقاء عليه.
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الباب الرابع
التزامات األشخاص املرخص هلم
املادة التاسعةالسابعة عشرة :التزامات الشخص املرخص له والشروط الواجب توافرها فيه
أ ) ال جيججوز للشججخص املججرخص لججه دراسججة أي طلبججات تسجججيلتأهيل وفق جاً هلججذه القواعججد أو التعامججل
كشخص مرخص له مُقَيِّم مع أي مستثمر أجنيب مؤهل مامل يكن ذلك الشجخص مرخصجاً لجه
يف

ارسة نشاط احلفظ أو التعامل.

ب ) ال جيوز للشخص املرخص له قبول مستثمر أجنيب مؤهل كعميجل لغجرط االسجتثمار يف األوراق
املالية املدرجة مجامل يتأكجد مجن تسججيله لجدة اهليئجة وفقاًاسجتيفاءه لشجروط التأهيجل وفقجاً هلجذه
القواعد.
) جيب علجى الشجخص املجرخص لجه الجذي كجان طرفج ًا يف اتفاقيجة تقيجيم املسجتثمر األججنيب املؤهجل
إشعار اهليئة كتابياً فور انتهاء تلك االتفاقية أو فسخها.
د ) جيب على الشجخص املجرخص لجه يف مجيجع األوقجات االلتجزام باألحكجام ذات العالقجة املنصجوص
عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرة ذات العالقة.
هججج) للهيئجججة فججرط أي شجججروط أو قيججود تراهجججا مناسججبة علجججى األشججخاص املجججرخص هلججم فيمجججا يتعلجججق
بتعامالتهم مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
و) جيجب علجى الشجخص املجرخص لجه املُقَجيِّم دفجع املقابجل املجالي الجذي حتجدده اهليئجة لتسججيل مقججدمي
طلبات التسجيل.
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املادة العشرونالثامنة عشرة :مراقبة املستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) إذا اتضججح للشججخص املججرخص لججه املُقَجيِّم أن املسججتثمر األجججنيب املؤهججل الججذي يتعامججل معججه مل يعججد
مستوفياً لشروط التسجياللتأهيل ذات العالقة املنصجوص عليهجا يف هجذه القواعجد أو أنجه خجال
أي ًا من متطلباتها ،فعلى الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار اهليئة بذلك كتابياً دون تأخري.
ب ) جيب على الشخص املرخص لجه املُقَجيِّم إشجعار اهليئجة كتابيجاً فجور علمجه باملعلومجات اآلتيجة فيمجا
يتعلق بأي مستثمر أجنيب مؤهل يتعامل معه:
 )1تفاصيل البدء يف إجراءات إعسار ضد املستثمر األجنيب املؤهل يف أي دولة.
 )2تفاصيل البدء بأي إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضجد املسجتثمر األججنيب املؤهجل يف
أي دولة.
 )3عنجججدما يصجججبح املسجججتثمر األججججنيب املؤهجججل عمجججيالً لجججدة شجججخص مجججرخص لجججه آخجججر لغجججرط
االستثمار يف األوراق املالية املدرجة.
 )1علمه أن أياً من شروط التأهيل املنصوص عليها يف هذه القواعد مل تعد مسجتوفاة أو قجد ال
تكون مستوفاة مستقبالً من قبل املستثمر األجنيب املؤهل .ويسجتثنى مجن ذلجك أي تغجيري يف
متطلب احلد األدنى حلججم األصجول املجدارة نتيججة لعوامجل السجوق أو سجحوبات مجن أصجول
الصندوق .وال يعد االخنفاط هلذه األسباب خمالفة للقواعد.
)2)4

عنججدما يتعامججل املسججتثمر األجججنيب املؤهججل مججع مججدير حمفظججة أجججنيب جديججد لغججرط

استثمار أمواله يف األوراق املالية املدرجة.
 )5أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )6أي تغججيريات جوهريججة يف املعلومججات الججيت قججدمها املسججتثمر األجججنيب املؤهججل مبوجججب الفقججرة
الفرعية  /1ز) من امللحق رقم  )2.1من هذه القواعد.
املادة احلادية والعشرون :إلغاء تسجيل املستثمر األجنيب املؤهل
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املادة التاسعة عشرة :إلغاء تأهيل املستثمر األجنيب
أ ) إذا تلقى الشخص املرخص له املُقَجيِّم طلبجاً مجن املسجتثمر األججنيب املؤهجل بإلغجاء تسججيلهتأهيله،
فعلى الشخص املرخص له املُقَيِّم إرسال طلب بذلك للهيئة لطلب إلغاءل).
ب ) جيججب أن يكججون طلججب اإللغججاء املرسججل إىل اهليئججة مبوجججب الفقججرة أ) مججن هججذه املججادة مصججحوباً
بتأكيد من املستثمر األجنيب املؤهل بأنه ال ميلك أي أوراق مالية مدرجة.
) للهيئة إصدار إشعار برفض طلب اإللغاء املقجدم مبوججب الفقجرة أ) مجن هجذه املجادة خجالل يجومني
من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض.
د ) إذا مل تصدر اهليئة إشعاراً مبوجب الفقرة ) من هذه املادة خالل يومني من تسلم طلب اإللغجاء
من الشخص املرخص له املُقَيِّم ،فإن إلغاء تسجيلتأهيل املستثمر االجنيب املؤهل يكون نافذاً.
هج) جيب على الشخص املرخص له املُقَيِّم إشعار مقجدم طلجب اإللغجاء بجرفض طلبجه أو نفجاذه حبسجب
احلال.
املادة الثانية والعشرونالعشرون :صالحيات اهليئة فيما يتعلق باألشخاص املرخص هلم املتعاملني مع
املستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) للهيئججة أن متنججع مبوجججب إشججعار كتججابي أي شججخص مججرخص لججه مججن التعامججل مججع املسججتثمرين
األجانب املؤهلني.
ب ) للهيئججة أن تطلججب مججن الشججخص املججرخص لججه تزويججدها دون تججأخري بججأي معلومججات أو مسججتندات أو
توضيح كتابي لتعامالت الشخص املرخص له مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
) للهيئة طلب حضور الشخص املرخص لجه ،أو مجن ميثلجه ،أمامهجا لإلجابجة عجن أي أسجئلة وشجرح
أي مسألة ترة اهليئة أن هلا عالقة بتعامالته مع املستثمرين األجانب املؤهلني.
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د ) تنتقل حقوق الشخص املرخص له املُقَيِّم املتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنيب مؤهل إىل اهليئجة
مبوجب إشعار كتابي موجه للشخص املرخص له املُقَيِّم واملستثمر األجنيب املؤهجل املعجين متجى
ما رأت اهليئة وجود ظروف طارئة تستدعي ذلك.
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الباب اخلامس
صالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلني
املادة الثالثةاحلادية والعشرون :صالحيات اهليئة فيما يتعلق باملستثمرين األجانب املؤهلني
أ ) إذا رأت اهليئججة أن إحججدة احلججاالت املججذكورة يف الفقججرة د) مججن هججذه املججادة قججد حتققججت أو قججد
تتحقق فيما يتعلق مبستثمر أجنيب مؤهل فللهيئة:
 )1أن تطلب من املستثمر األجنيب املؤهل تقجديم أي توضجيح كتجابي أو معلومجات أو مسجتندات
تراها ضرورية للتحقق من احلالة ذات العالقة.
 )2طلب حضور املستثمر األجنيب املؤهل أو من ميثله أمام اهليئة لإلجابجة عجن أي أسجئلة وشجرح
أي مسائل ترة اهليئة أنها ذات عالقة.
 )3إجراء أي استقصاء تراه مناسباً.
 )4اختاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة مجن املسجتثمر األججنيب املؤهجل ،مبجا
يف ذلك من خالل التواصل مع اهليئات التنظيمية اخلارجية.
 )5تعليق تسجيلتأهيل املستثمر األجنيب املؤهل.
 )6إلغاء تسجيلتأهيل املستثمر األجنيب املؤهل.
)7

ارسة أي من صالحياتها األخرة وفقاً للنظام.

ب ) يكججون تعليججق التسجججياللتأهيل أو إلغججا ه مبوجججب الفقججرات الفرعيججة أ )5/أو أ )6/مججن هججذه
املادة نافذاً فور إرسجال اهليئجة إشجعارًا كتابيج ًا بجذلك إىل املسجتثمر األججنيب املؤهجل أو الشجخص
املرخص له املُقَيِّم ذي العالقة.
) للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية عُلِّق تسجيلهاتأهيلها أو أُلغي مبوجب هذه املادة.
د ) تشمل احلاالت املشار إليها يف الفقرة أ) من هذه املادة اآلتي:
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 )1عججدم االستمراراسججتمرار املسججتثمر األجججنيب يف اسججتيفاء الشججروط وااللتزامججات واملتطلبججات
املنصوص عليها يف هذه القواعد من املستثمر األجنيب املؤهل.
 )2عجدم اسججتيفاء املسججتثمر األجججنيب املؤهججل ملتطلبججات الفقججرة أ) مججن املججادة  )12)14مججن هججذه
القواعد خالل  60يوم ًا من تاريخ تسجيله.
 )3حدوث أي حالة إعسار للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )4خمالفة املستثمر األجنيب املؤهجل ألي مجن االلتزامجات املنصجوص عليهجا يف النظجام ولوائحجه
التنفيذية أو أي أنظمة أخرة يف اململكة.
 )5حصجول املسججتثمر األجججنيب املؤهججل علججى تسججيلهتأهيله بنججاء علججى معلومججات غججري كاملججة أو
غري واضحة أو خاطئة أو مضللة.
 )6فرط عقوبات تنظيمية أو قانونية جوهرية يف أي دولة على املستثمر األجنيب املؤهل.
 )7أي تغيريات هيكلية للمستثمر األجنيب املؤهل.
 )8أي حالة أخرة ترة اهليئة ضرورتها حلماية املستثمرين أو احلفجاظ علجى سجري عمجل السجوق
املالية يف اململكة.
هججج) ال جيججوز للمسججتثمر الججذي أُلغجي تسجججيلهتأهيله أو عُلِّججق) شججراء أوراق ماليججة مدرجججة بعججد إلغججاء
التسجياللتأهيل أو تعليقه.
و) ال جيوز للمستثمر الذي أُلغجي تسججيلهتأهيله أو عُلِّجق) التصجرف يف أي أوراق ماليجة مودعجة يف
حسابه لدة مركز اإليدا بعد إلغاء التسجياللتأهيل أو تعليقه إال بعد احلصجول علجى موافقجة
اهليئة السابقة.
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الباب السادس
أحكام ختامية
املادة الرابعةالثانية والعشرون :النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفق ًا لقرار اعتمادها.
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