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 املاليةاألوراق مشروع القواعد املنظمة لالستثمار األجنيب يف 

 د:متهي (أ

الصادر انطالًقا من أهداف اهليئة االسرتاتيجية لتطوير السوق املالية، وبناًء على نظام السوق املالية 

نشر  أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن ،هـ2/6/1424( وتاريخ 30)م/باملرسوم امللكي رقم 

الستطالع مرئيات العموم )"املشروع"(؛ املالية  األوراقمشروع القواعد املنظمة لالستثمار األجنيب يف 

 .يومًا تقومييًا مدة ثالثني حياله

  أهداف املشروع وعناصره الرئيسية: (ب

املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية، مبا يسهم يف يهدف املشروع إىل تطوير األحكام 

 .حتفيز االستثمار ورفع جاذبية وكفاءة السوق املالية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا

 وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع يف اآلتي:

 .تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من املستثمر األجنيب املؤهل (أ

واالكتفاء  ،اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهلإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل و (ب

 مبتطلبات فتح احلساب االستثماري وفقًا لتعليمات احلسابات االستثمارية.

، السوق الرئيسيةيف  إضافة قناة جديدة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية املدرجة (ج

واالعتباريني األجانب باالستثمار يف  ألشخاص الطبيعينيلوذلك من خالل السماح 

من  من خالل احملافظ االستثمارية امُلدارةيف السوق الرئيسية األوراق املالية املدرجة 

 مؤسسات السوق املالية.

تطوير شروط استثمار األجنيب غري املقيم يف األوراق املالية املدرجة من خالل اتفاقيات  (د

لك إلغاء الشرط املفروض على مدة االتفاقية، وكذلك إلغاء متطَّلب املبادلة، مبا يف ذ

 إشعار اهليئة قبل إبرام اتفاقية املبادلة.

 دمج األحكام املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية يف وثيقة تنظيمية واحدة. (ه
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 :القواعد املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية شروعمل األحكام املقرتحة

 

 األولالباب 

 متهيديةأحكام 

 

 متهيد املادة األوىل: 

املنظمة لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية املدرجة  بيان األحكامتهدف هذه القواعد إىل  (أ

 وأدوات الدين وصناديق االستثمار.

قواعد  يف مبا يف ذلك األحكام الواردة لوائحه التنفيذيةو النظامبأحكام  هذه القواعد ال ختّل (ب

مؤسسات السوق  الئحةو ،والئحة سلوكيات السوق ،طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة

، وتعليمات احلسابات االستثمارية، وقواعد اإلدراج ،والئحة االندماج واالستحواذ ،املالية

 .واألنظمة األخرى ذات العالقة

يف مجيع األوقات االلتزام باألحكام ذات العالقة املنصوص عليها املستثمرين األجانب جيب على  (ج

 يف النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 تنطبق هذه القواعد المن هذه القواعد، الثامنة  ( من املادةأدون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة ) (د

 .لدول اخلليج العربيةعلى مواطين دول جملس التعاون 

 تعريفات ال املادة الثانية:

امللكي نظام السوق املالية الصادر باملرسوم القواعد يف هذه أينما وردت  بكلمة "النظام"ُيقصد  (أ

 .هـ2/6/1424تاريخ ( و30رقم )م/

القواعد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُيقصد مع عدم اإلخالل بالفقرة )ج( من هذه املادة،  (ب

ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية  ،املعاني املوضحة هلا يف النظام

 مل يقض سياق النص بغري ذلك. ما ،وقواعدها

الكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املوضحة بُيقصد لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد،  (ج

  :مل يقض سياق النص بغري ذلك كل منها ماإزاء 
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من الئحة أعمال اخلامسة يف املادة  متطلب الرتخيص املنصوص عليه متطلب الرتخيص: -

 .األوراق املالية

عمالء  أصولتدير  ذات شخصية اعتباريةأجنبية  : مؤسسة ماليةاألجنيب احملفظةمدير  -

وتتعامل أو تنوي التعامل مع املستثمر األجنيب املؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص 

 .يف األوراق املالية املدرجة

من هذه الثالث ألحكام الباب  وفقًا مؤهل مستثمر أجنيب :ؤهلاملجنيب األستثمر امل -

 .األسهم املدرجة يف السوق الرئيسية لالستثمار يفالقواعد 

شخص اعتباري أجنيب يهدف إىل متلك حصة  :االسرتاتيجي األجنيباملستثمر  -

 .اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة

نسبة امللكية املباشرة يف أسهم الشركة املدرجة، اليت ُيهدف  :احلصة االسرتاتيجية -

 تعزيز األداء املالي أو التشغيلي هلذه الشركة املدرجة.خالهلا إىل املساهمة يف من 

األشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية:  مواطنو -

جبنسية إحدى دول جملس التعاون، واألشخاص االعتبارية اململوك غالبية رأمساهلا 

وفقًا  ،دول اجمللس أو حكوماتها وتتمتع جبنسية إحدى دول اجمللس منملواطنني 

لس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف للتعريف الوارد يف قرار اجمللس األعلى جمل

( وتاريخ 16عليه بقرار جملس الوزراء رقم )املواَفق دورته اخلامسة عشرة 

 .هـ20/1/1418

مبا  - االستثمارية البنوك املركزية والصناديق: ةيكوملجهات احلاملؤسسات التابعة ل -

 -التقاعد واألوقاف يف ذلك الصناديق السيادية والصناديق اليت تأخذ شكل صناديق

 .اململوكة بالكامل بشكل مباشر أو غري مباشر جلهة حكومية

 : اإلعفاءالثالثةاملادة 

 إما بناًء على طلٍب ،كليًا أو جزئيًا قواعدمن أحكام هذه الأيٍّ من تطبيق شخص  أّي إعفاءللهيئة 

  .أو مببادرة منها هتلقاه منت
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 التظلم حق : الرابعةاملادة 

قرار أو إجراء تتخذه اهليئة  شخص خاضع هلذه القواعد تقديم تظلم إىل اللجنة يف شأن أّي حيق ألّي

 .وفقًا ألحكام هذه القواعد
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 الثانيالباب 

 عامةأحكام 

 

 املادة اخلامسة: أحكام عامة

يف االستثمار  سواء املقيمون منهم أم غري املقيمني ألشخاص الطبيعيني واالعتباريني األجانبلجيوز 

املنصوص مع مراعاة األحكام ، وذلك األوراق املالية املدرجة وأدوات الدين وصناديق االستثمار

 .عليها يف هذه القواعد

 : قيود االستثمار السادسة املادة

  ة:فئات اآلتيالعلى  يف السوق الرئيسيةيف األسهم املدرجة يقتصر استثمار األجانب غري املقيمني  (أ

  .مستثمر أجنيب مؤهل (1

 .مستثمر اسرتاتيجي أجنيب (2

 ة.مستفيد نهائي يف اتفاقية مبادلة مربمة مع مؤسسة سوق مالي (3

رخصًا هلا من اهليئة يف مسوق مالية يكون عمياًل ملؤسسة طبيعي أو اعتباري أجنيب شخص  (4

متّكنها  بشروطُعّينت شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد  ممارسة أعمال اإلدارة

دون احلاجة إىل احلصول على موافقة  عن العميلمن اختاذ القرارات االستثمارية كافة نيابةً 

 .مسبقة منه

 ختضع استثمارات املستثمرين األجانب للقيود اآلتية: (ب

متلك )فيما عدا املستثمر االسرتاتيجي األجنيب(  مستثمر األجنيب غري املقيمللال جيوز  (1

صدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل ُم أو أكثر من أسهم أّي (10%)

 صدر.اخلاصة بامُل

، ال ُيسمح للمستثمرين األجانب جمتمعني )جبميع فئاتهم سواء املقيمون منهم أم غري املقيمني (2

در صُم من أسهم أّي (%49)تملك أكثر من ب( فيما عدا املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب

 صدر. تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصة بامُل

 القيود املنصوص عليها يف األنظمة األساسية للشركات املدرجة. (3
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 .املدرجة وختضع هلا الشركات املختصةرها اجلهات أو تعليمات تصِدنظامية قيود أّي  (4

 املعلومات اآلتية: -يئة يف هذا الشأنوفقًا ملا حتدده اهل -تنشر السوق يف موقعها اإللكرتوني (ج

من هذه من الفقرة )ب( ( 2ب امللكية املذكورة يف الفقرة الفرعية )َسإحصائية تعكس ِن (1

 املادة.

 .ملكية املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب يف الشركات املدرجة ِنَسب تعكس إحصائية (2

من هذه املادة، وفقًا من الفقرة )ب( ( 4( و)3القيود املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني ) (3

 للمعلومات اليت تتسلمها السوق من الشركات املدرجة يف هذا الشأن.

ال جيوز للشخص األجنيب الذي يستثمر بشكل مباشر يف أدوات الدين حتويلها إىل أسهم مدرجة  (د

 يف السوق الرئيسية مامل يكن ذلك الشخص من إحدى فئات املستثمرين الذين ُيسمح هلم

أو يصبح مستفيدًا نهائيًا يف اتفاقية مبادلة وفق  ،بشكل مباشر يف تلك األسهم باالستثمار

 .القواعدمن هذه  الرابع أحكام الباب

ال جيوز للمستثمر االسرتاتيجي األجنيب بيع أيٍّ من األسهم اليت امتلكها مبوجب هذه القواعد  (ه

جيب على مؤسسة السوق املالية عدم و م.خالل السنتني التاليتني لتاريخ متلكه تلك األسه

 أحكام هذه الفقرة. متكني أّي إجراء من شأنه خمالفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 17  من 7 صفحة

 الثالث الباب

 يف السوق الرئيسية املدرجة األسهماستثمار املستثمر األجنيب املؤهل يف 

 

 التأهيلشروط  :السابعة املادة

األسهم املدرجة يف يف  لالستثمارُيشرتط ألن يكون املستثمر األجنيب مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل  (أ

 شروط التأهيل اآلتية: السوق الرئيسية استيفاء

  .اعتباريةصفة  اذالشخص يكون أن  (1

عند التقّدم  هو أو جمموعته أو يقوم حبفظهايديرها ميلكها أو اليت  أن تبلغ قيمة األصول (2

ألفًا ومثاني مئة ومخسة وسبعني مليون  (1,875,000,000) حساب استثماريبطلب فتح 

  ريال سعودي أو أكثر )أو ما يعادهلا(، وللهيئة خفض احلد األدنى هلذه األصول.

 اآلتية:على الفئات ( من هذه املادة أالفقرة )( من 2الفرعية )ال ينطبق الشرط الوارد يف الفقرة  (ب

مجع رسوم أو اشرتاكات دورية من املشاركني فيها أو  هدفها الرئيس صناديق تقاعد (1

 .ملصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية حمددة

هدفها الرئيس تقديم املنح إىل املنظمات أو املؤسسات أو األفراد لألغراض  ةوقفي صناديق (2

 .العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف اجلامعات

ض اغرأل السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق املالية من أن احلساب االستثماري يصانع (3

 صناعة السوق.

 اجلهات احلكومية واملؤسسات التابعة هلا. (4

 املنظمات الدولية اليت تكون اململكة عضوًا فيها واملؤسسات التابعة هلا. (5

 احملافظ األجانب مديريومؤسسات السوق املالية مع  املؤهل تعامل املستثمر األجنيب :الثامنة املادة

 ،حمافظ أجانب مديريأو  ،مؤسسات سوق مالية التعامل معجيوز للمستثمر األجنيب املؤهل  (أ

لغرض االستثمار يف األوراق املالية وذلك  ؛مشورة أجانب يأو أمناء حفظ أجانب، أو مقدم

 املدرجة. 
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وذلك عند تعامله ، ملمارسة نشاط التعامل لرتخيصيستثنى املستثمر األجنيب املؤهل من متطلب ا (ب

 بصفته أصياًل يف األوراق املالية املدرجة.

ملمارسة نشاط  يستثنى املستثمر األجنيب املؤهل ومدير احملفظة األجنيب من متطلب الرتخيص (ج

 ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل. اإدارتهموذلك عند  ،اإلدارة

 حفظهموذلك عند  احلفظ،يستثنى أمناء احلفظ األجانب من متطلب الرتخيص ملمارسة نشاط  (د

 .ألوراق مالية مدرجة عائدة ملستثمر أجنيب مؤهل

مو املشورة األجانب من متطلب الرتخيص ملمارسة نشاط تقديم املشورة، وذلك عند يستثنى مقّد (ه

 ستثمر أجنيب مؤهل.شورة إىل متقدميهم امل
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 الرابع الباب

 اتفاقيات املبادلةمن خالل يف األوراق املالية املدرجة استثمار األجنيب غري املقيم 

 

 إبرام اتفاقيات املبادلةمتطلبات شروط و: التاسعة املادة

إبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظرية أجنبية فقط لفائدة بملؤسسات السوق املالية سمح ُي

وذلك لغرض نقل املنافع االقتصادية ألوراق مالية مدرجة يف السوق  ؛املقيمنياملستثمرين األجانب غري 

من خالل صفقات املبادلة املنفذة حتت اتفاقيات  بصفتهم املستفيدين النهائينيإىل هؤالء املستثمرين 

 :املبادلة، وذلك وفقًا للشروط واملتطلبات اآلتية

مؤسسات السوق  ل عميل وفقاً ملا ورد يف الئحةأموال وأصول املستفيد النهائي أموال وأصو عّدُت (1

 ، مبا يف ذلك األحكام اليت أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصولاملالية

 حق يف أّي ال يتمتعون بأّيمؤسسة السوق املالية أن دائين ب وقضت، مؤسسة السوق املالية

 مطالبة أو مستحقات يف أموال أو أصول العمالء املفصولة.

صفقة مبادلة يكون فيها  اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أّي إبرام أّيملؤسسة السوق املالية ال جيوز  (2

 من األطراف اآلتية: ًااملستفيد النهائي أي

 مستثمر أجنيب مؤهل. .أ

 .مواطنو دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .ب

 ون األجانب املقيمني يف اململكة.املستثمر .ج

من الفقرة  )ب( و)ج(وشخص أجنيب من غري الفئات املذكورة يف الفقرات الفرعية )أ(  .د

، فيما يتعلق بتنفيذ السوق مالية لشركة مدرجة يف ًاميلك أوراق ( من هذه املادة2)

 ة.أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة املدرج ًاصفقات مبادلة تتضمن أسهم

بواسطة الطرف مؤسسة السوق املالية م مجيع األوامر لتنفيذ صفقات املبادلة إىل جيب أن تقدَّ (3

 النظري األجنيب فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظري األجنيب.

مجيع  انصًا واضحًا مينحهتربمها مؤسسة السوق املالية اتفاقية مبادلة  جيب أن تتضمن أّي (4

حقوق التصويت املرتبطة باألسهم موضوع صفقة املبادلة املنفذة حتت اتفاقية املبادلة، دون أن 

 حقوق تصويت معطاة للطرف النظري األجنيب أو املستفيد النهائي. يكون هناك أّي
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من حقوق التصويت  اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّمؤسسة السوق املالية اليت تربم حظر على ُي (5

 ة باألسهم موضوع صفقات املبادلة املنفذة حتت اتفاقية املبادلة.املرتبط

يف من اهليئة  اإبرام اتفاقية مبادلة مرخصًا هلمؤسسة السوق املالية اليت تنوي أن تكون جيب  (6

 ممارسة نشاط التعامل.

ملتطلبات املنصوص عليها باالتأكد من ضمان االلتزام التام مؤسسة السوق املالية جيب على  (7

 أنظمة أخرى ذات عالقة. نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، وأّييف 

جيب أن تكون مجيع صفقات املبادلة مغطاة بالكامل طوال فرتة اتفاقية املبادلة عرب شراء  (8

 األوراق املالية موضوع الصفقة.

تأكد من اآلليات واإلجراءات الرقابية الكافية للمؤسسة السوق املالية جيب أن يكون لدى  (9

 تنفيذ الشروط واملتطلبات اخلاصة باتفاقيات املبادلة والتحقق من صحتها.

شراء وبيع األوراق املالية موضوع صفقات املبادلة عرب حمفظة مؤسسة السوق املالية جيب على  (10

يداع. وجيب أن تتضمن تلك احملفظة االستثمارية اإلشارة إىل اإللدى مركز  ااستثمارية بامسه

نها تنفيذ صفقات مبادلة حتت اتفاقية املبادلة، واإلشارة إىل اسم وجنسية وبيانات أن الغرض م

 هوية املستفيد النهائي.

 أخرىأحكام : العاشرة املادة

بالتوقف عن إبرام مؤسسات السوق املالية من  جيوز للهيئة، وفقًا لتقديرها احملض، إلزام أيٍّ (أ

تربمها  حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات املبادلة اليت اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أّي

 ، أو بالطرف النظري األجنيب أو باملستفيد النهائي.مؤسسة السوق املالية

ملؤسسة ، جيوز من هذه القواعدالتاسعة املادة  ( من2استثناءً من الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) (ب

كمستثمر  ُيقَبلفقات مبادلة للمستثمر األجنيب الذي االستمرار يف تنفيذ صالسوق املالية 

عشر شهرًا من تاريخ فتحه حلساب لدى مركز اإليداع اثين ال تتجاوز مدة أجنيب مؤهل 

 كمستثمر أجنيب مؤهل.
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 اخلامس الباب

 النفاذ

 

 : النفاذاحلادية عشرة املادة

 تكون هذه القواعد نافذة وفقًا لقرار اعتمادها. 
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 :تعليمات احلسابات االستثمارية باملقارنة مع النصوص احلاليةعلى التعديالت املقرتحة  (ج

 

 تعليمات احلسابات االستثمارية

 اإليضاح النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

1  

املادة السابعة: تعليمات فتح 

احلسابات االستثمارية لألشخاص 

 االعتباريني

... 

االستثمارية ب( فتح احلسابات 

 لألشخاص االعتباريني األجانب:

فتح ملؤسسة السوق املالية جيوز 

حساب استثماري لشخص اعتباري 

أجنيب ليس له مقر يف اململكة 

ألغراض االستثمار يف األوراق املالية 

املسموح له باالستثمار فيها بناًء على 

نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

قة الصادرة عن والتعليمات ذات العال

اهليئة، مبا يف ذلك فتح حساب 

استثماري لشخص اعتباري أجنيب 

لغرض الدخول يف اتفاقية مبادلة 

تعليمات اهليئة اخلاصة وفق أحكام 

 .باتفاقيات املبادلة

ج( فتح احلسابات االستثمارية 

 للمستثمر األجنيب املؤهل:

لفتح حساب استثماري ملستثمر 

واعد القأجنيب مؤهل وفق أحكام 

املنظمة الستثمار املؤسسات املالية 

األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية 

ملؤسسة السوق املالية ، جيوز املدرجة

الواردة يف االسرتشاد باملستندات 

( من هذه التعليمات، 2امللحق رقم )

املادة السابعة: تعليمات فتح 

االستثمارية لألشخاص احلسابات 

 االعتباريني

... 

ب( فتح احلسابات االستثمارية 

 لألشخاص االعتباريني األجانب:

فتح جيوز ملؤسسة السوق املالية 

حساب استثماري لشخص اعتباري 

أجنيب ليس له مقر يف اململكة 

ألغراض االستثمار يف األوراق املالية 

املسموح له باالستثمار فيها بناًء على 

السوق املالية ولوائحه التنفيذية نظام 

والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن 

اهليئة، مبا يف ذلك فتح حساب 

استثماري لشخص اعتباري أجنيب 

لغرض الدخول يف اتفاقية مبادلة 

القواعد املنظمة وفق أحكام 

 .لالستثمار األجنيب يف األوراق املالية

ج( فتح احلسابات االستثمارية 

 جنيب املؤهل:للمستثمر األ

لفتح حساب استثماري ملستثمر ( 1

القواعد أجنيب مؤهل وفق أحكام 

املنظمة لالستثمار األجنيب يف 

جيوز ملؤسسة السوق ، املاليةاألوراق 

باملستندات الواردة املالية االسرتشاد 

( من هذه 2يف امللحق رقم )

التعليمات، وذلك باحلصول على 

 صور منها والتحقق من صحتها.

 يهدف التعديل املقرتح إىل التأكيد

يف مؤسسة السوق املالية  على واجب

التأكد من أن املستثمر األجنيب 

مستوٍف لشروط التأهيل ذات 

العالقة املنصوص عليها يف القواعد 

املنظمة لالستثمار األجنيب يف 

قبل فتحها حسابًا األوراق املالية 

استثماريًا له بصفته مستثمرًا أجنبيًا 

، وذلك أخذًا يف االعتبار مؤهاًل

إلغاء  يالت املقرتحة يف شأنالتعد

متطلبات تقديم طلب التأهيل 

واتفاقية تقييم املستثمر األجنيب 

املؤهل واالكتفاء مبتطلبات فتح 

احلساب االستثماري وفقًا لتعليمات 

 .احلسابات االستثمارية
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 تعليمات احلسابات االستثمارية

 اإليضاح النص بعد التعديل املقرتح النص احلالي م

وذلك باحلصول على صور منها 

 والتحقق من صحتها.

مؤسسة السوق املالية  علىجيب  (2

التأكد من أن املستثمر األجنيب 

مستوٍف لشروط التأهيل ذات 

 العالقة املنصوص عليها يف القواعد

املنظمة لالستثمار األجنيب يف 

 ًاحساب هاقبل فتح املاليةاألوراق 

 ًاأجنبي ًامستثمرله بصفته  ًااستثماري

 .مؤهاًل

2  

قائمة املستندات  :2امللحق 

االسرتشادية لفتح حساب استثماري 

 للمستثمر األجنيب املؤهل

السجل التجاري الرتخيص أو  -

للمستثمر األجنيب الصادر عن 

 جهة االختصاص يف دولة املنشأ.

النظام األساس وملحقاته أو /  -

وصورة من عقد التأسيس 

 وملحقاته.

مديري الكيان قائمة بأمساء  -

القانوني واملخولني بالتوقيع نيابًة 

عن املستثمر األجنيب فيما يتعلق 

 .باحلساب

دارة املستثمر تفويض من جملس إ -

األجنيب حيدد أمساء املخولني 

بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق 

 باحلساب.

: قائمة املستندات 2امللحق 

االسرتشادية لفتح حساب استثماري 

 للمستثمر األجنيب املؤهل

السجل التجاري للمستثمر  -

األجنيب الصادر عن جهة 

 االختصاص يف دولة املنشأ

 .ومكان تأسيسه

اس وملحقاته أو / النظام األس -

وصورة من عقد التأسيس 

 وملحقاته.

أعضاء جملس أمساء قائمة ب -

 .اإلدارة وكبار اإلداريني

تفويض من جملس إدارة  -

املستثمر األجنيب حيدد أمساء 

املخولني بالتوقيع نيابة عنه فيما 

 يتعلق باحلساب.

نسخة من أحدث تقرير سنوي  -

واحلسابات املوحدة للمستثمر 

 .جمموعتهاألجنيب أو 

القوائم املالية املراَجعة من ِقبل  -

مراجعي احلسابات للمستثمر 

 .األجنيب أو جمموعته

عدد ضم يهدف التعديل املقرتح إىل 

املستندات االسرتشادية إىل قائمة من 

لفتح حساب االسرتشادية املستندات 

استثماري للمستثمر األجنيب 

املؤهل، وذلك أخذًا يف االعتبار 

إلغاء  املقرتحة يف شأنالتعديالت 

فئات املؤسسات املالية متطلب 

املؤهلة واالكتفاء بأن يكون 

املستثمر األجنيب شخصًا ذا صفة 

متطلبات تقديم إلغاء و ،اعتبارية

طلب التأهيل واتفاقية تقييم 

املستثمر األجنيب املؤهل واالكتفاء 

مبتطلبات فتح احلساب االستثماري 

وفقًا لتعليمات احلسابات 

 .ستثماريةاال
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الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة  املقرتحة على التعديالت (د

 :باملقارنة مع النصوص احلالية بشركات املساهمة املدرجة

 

 الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة

 اإليضاح النص بعد التعديل املقرتح احلاليالنص 

 املادة التاسعة واألربعون: 

... 

ب( جيوز للمساهم إذا كان شخصًا 

اعتباريًا مؤسساً خارج اململكة إرسال 

كتاب موجه إىل الشركة ومصادق 

عليه من املراجع الدبلوماسية وسفارة 

اململكة يف البلد املؤسس فيها، 

السعودية، على أن ووزارة اخلارجية 

حيدد فيه ممثليه الذين حيق هلم 

حضور اجتماعات اجلمعيات العامة أو 

اخلاصة للشركة نيابة عنه، على أن 

يتم إرسال هذا اخلطاب إىل الشركة 

خالل الثالثة أشهر األوىل للسنة املالية 

أو خالل مدة شهر من تاريخ متلكه 

لألسهم يف الشركة. ويعد هذا 

رمسيًا جييز ملمثلي اخلطاب توكياًل 

الشركة حضور اجتماعات اجلمعية 

العامة أو اخلاصة اليت تعقدها خالل 

، واستثناًء من سنة من تاريخ التفويض

ذلك، جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل 

مصادقة الكتاب املشار إليه يف هذه 

الشخص املرخص له امُلَقيِّم الفقرة من 

مة الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد املنظ

الستثمار املؤسسات املالية األجنبية 

 .   املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة

... 

 املادة التاسعة واألربعون: 

... 

ب( جيوز للمساهم إذا كان شخصًا 

اعتبارياً مؤسساً خارج اململكة إرسال 

كتاب موجه إىل الشركة ومصادق 

عليه من املراجع الدبلوماسية وسفارة 

بلد املؤسس فيها، اململكة يف ال

ووزارة اخلارجية السعودية، على أن 

حيدد فيه ممثليه الذين حيق هلم 

حضور اجتماعات اجلمعيات العامة أو 

اخلاصة للشركة نيابة عنه، على أن 

يتم إرسال هذا اخلطاب إىل الشركة 

خالل الثالثة أشهر األوىل للسنة املالية 

أو خالل مدة شهر من تاريخ متلكه 

الشركة. ويعد هذا  لألسهم يف

اخلطاب توكياًل رمسيًا جييز ملمثلي 

الشركة حضور اجتماعات اجلمعية 

العامة أو اخلاصة اليت تعقدها خالل 

، واستثناًء من سنة من تاريخ التفويض

ذلك، جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل 

مصادقة الكتاب املشار إليه يف هذه 

مؤسسة السوق املالية الفقرة من 

ديها حسابه االستثماري وفقًا ل املفتوح

 .   لتعليمات احلسابات االستثمارية

... 

إىل إتاحة أن يهدف التعديل املقرتح 

ملستثمر األجنيب املؤهل يصادق ا

الكتاب املشار إليه يف هذه الفقرة من 

مؤسسة السوق املالية املفتوح لديها 

حسابه االستثماري وفقًا لتعليمات 

، وذلك احلسابات االستثمارية

كبديل عن احلكم القائم الذي يتيح 

له مصادقة الكتاب املشار إليه من 

الشخص املرخص له املقّيم الذي 

أخذًا يف االعتبار يتعامل معه؛ 

إلغاء  التعديالت املقرتحة يف شأن

متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية 

تقييم املستثمر األجنيب املؤهل 

 واالكتفاء مبتطلبات فتح احلساب

االستثماري وفقًا لتعليمات احلسابات 

 .االستثمارية
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باملقارنة مع قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها التعديالت املقرتحة على  (ه

 النصوص احلالية:

 

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 اإليضاح التعديل املقرتحالنص بعد  النص احلالي

يقصد به يف الباب  مستثمر مؤهل: -

الثامن من قواعد طرح األوراق املالية 

ويف املادتني وااللتزامات املستمرة، 

السادسة واألربعني والسابعة واألربعني 

من الئحة صناديق االستثمار، ويف 

املادة اخلامسة واألربعني من الئحة 

أي من صناديق االستثمار العقاري، 

 اآلتي بيانهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف  ( 1

 حلسابها اخلاص.

عمالء مؤسسة سوق مالية  ( 2

مرخص هلا يف ممارسة أعمال 

اإلدارة شريطة أن تكون 

مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت 

بشروط متكنها من اختاذ 

القرارات اخلاصة بقبول 

املشاركة يف الطرح واالستثمار 

نيابة عن يف السوق املوازية 

العميل دون حاجة إىل احلصول 

 على موافقة مسبقة منه.

حكومة اململكة، أو أي جهة  ( 3

حكومية، أو أي هيئة دولية 

تعرتف بها اهليئة، أو السوق، 

وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها 

 اهليئة، أو مركز اإليداع.

يقصد به يف الباب  مستثمر مؤهل: -

الثامن من قواعد طرح األوراق املالية 

ويف املادتني وااللتزامات املستمرة، 

السادسة واألربعني والسابعة واألربعني 

من الئحة صناديق االستثمار، ويف 

املادة اخلامسة واألربعني من الئحة 

أي من صناديق االستثمار العقاري، 

 بيانهم:اآلتي 

مؤسسات سوق مالية تتصرف  ( 1

 حلسابها اخلاص.

عمالء مؤسسة سوق مالية  ( 2

مرخص هلا يف ممارسة أعمال 

اإلدارة شريطة أن تكون 

مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت 

بشروط متكنها من اختاذ 

القرارات اخلاصة بقبول 

املشاركة يف الطرح واالستثمار 

يف السوق املوازية نيابة عن 

العميل دون حاجة إىل احلصول 

 على موافقة مسبقة منه.

حكومة اململكة، أو أي جهة  ( 3

حكومية، أو أي هيئة دولية 

تعرتف بها اهليئة، أو السوق، 

وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها 

 اهليئة، أو مركز اإليداع.

يهدف التعديل املقرتح على مصطلح 

قائمة "مستثمر مؤهل" ضمن 

املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة 

ناء االستغإىل  السوق املالية وقواعدها

يف ضوء منه ( 8و)( 7)عن الفقرتني 

القواعد املنظمة ما تضّمنه مشروع 

 األجنيب يف األوراق املالية لالستثمار

االستثمار يف واز جبمن حكم يفيد 

ألشخاص ل األوراق املالية املدرجة 

سواء الطبيعيني واالعتباريني األجانب 

وأخذًا ، غري املقيمنياملقيمون منهم أم 

ما تضّمنه الباب الثامن من يف االعتبار 

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة من أن الطرح يف السوق 

يقتصر على فئات املستثمرين املوازية 

 .املؤهلني



 
 

 

 17  من 16 صفحة

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 اإليضاح التعديل املقرتحالنص بعد  النص احلالي

الشركات اململوكة من  (4

احلكومة، مباشرة أو عن 

مؤسسة  طريق حمفظة تديرها

سوق مالية مرخص هلا يف 

 ممارسة أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق املؤسسة  (5

يف دول جملس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.

 صناديق االستثمار. (6

غري املقيمني املسموح  األجانب ( 7

هلم باالستثمار يف السوق املوازية 

والذين يستوفون املتطلبات 

املنصوص عليها يف الدليل 

االسرتشادي الستثمار األجانب 

 غري املقيمني يف السوق املوازية.

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.( 8

أي أشخاص اعتباريني آخرين  ( 9

ي جيوز هلم فتح حساب استثمار

يف اململكة وحساب لدى 

 مركز اإليداع.

طبيعيون جيوز هلم فتح أشخاص  ( 10

حساب استثماري يف اململكة 

وحساب لدى مركز اإليداع، 

 ويستوفون أي من املعايري اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات   أ()

يف أسواق األوراق املالية ال 

يقل جمموع قيمتها عن 

أربعني مليون ريال سعودي 

وال تقل عن عشرة صفقات 

يف كل ربع سنة خالل 

الشركات اململوكة من  ( 4

احلكومة، مباشرة أو عن 

طريق حمفظة تديرها مؤسسة 

وق مالية مرخص هلا يف س

 ممارسة أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق املؤسسة  ( 5

يف دول جملس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.

 صناديق االستثمار. ( 6

أي أشخاص اعتباريني آخرين  ( 7

جيوز هلم فتح حساب استثماري 

يف اململكة وحساب لدى 

 مركز اإليداع.

فتح طبيعيون جيوز هلم أشخاص  ( 8

حساب استثماري يف اململكة 

وحساب لدى مركز اإليداع، 

 ويستوفون أي من املعايري اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات   أ()

يف أسواق األوراق املالية ال 

يقل جمموع قيمتها عن 

أربعني مليون ريال سعودي 

وال تقل عن عشرة صفقات 

يف كل ربع سنة خالل 

االثين عشرة شهرًا 

 املاضية.

أن ال تقل قيمة صايف   )ب(

أصوله عن مخسة ماليني 

 ريال سعودي.



 
 

 

 17  من 17 صفحة

 قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 اإليضاح التعديل املقرتحالنص بعد  النص احلالي

االثين عشرة شهرًا 

 املاضية.

أن ال تقل قيمة صايف  )ب( 

أصوله عن مخسة ماليني 

 ريال سعودي.

أن يعمل أو سبق له العمل  )ج( 

ث سنوات على مدة ثال

 األقل يف القطاع املالي.

أن يكون حاصاًل على   د()

الشهادة العامة للتعامل يف 

األوراق املالية املعتمدة من 

 قبل اهليئة.

أن يكون حاصاًل على  هـ()

شهادة مهنية متخصصة يف 

األوراق املالية جمال أعمال 

معتمدة من جهة معرتف 

 بها دولًيا.

هم آخرين حتددأي أشخاص ( 11

 اهليئة.

أن يعمل أو سبق له العمل  )ج( 

مدة ثالث سنوات على 

 األقل يف القطاع املالي.

أن يكون حاصاًل على  د()

الشهادة العامة للتعامل يف 

األوراق املالية املعتمدة من 

 قبل اهليئة.

أن يكون حاصاًل على  هـ( )

شهادة مهنية متخصصة يف 

األوراق املالية جمال أعمال 

معتمدة من جهة معرتف بها 

 دولًيا.

أشخاص آخرين حتددهم أي  ( 9

 اهليئة.

 


