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األسئلة الشائعة اخلاصة بالقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف 

 األسهم املدرجة

 مقدمة:
 

هـ املوافق 15/7/1436 وتاريخ 2015-42-3رقم ر قرار جملس هيئة السوق املالية صد 

 الستثمار املنظمة بالقواعد الشائعة اخلاصة األسئلةالقاضي باملوافقة على  ،م4/5/2015

جملس هيئة السوق وصدر قرار  .(القواعد) املدرجة األسهم يف املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات

القاضي باملوافقة م،29/5/2016هـ املوافق 22/8/1437وتاريخ  2016-65-25املالية رقم 

 .بالقواعد الشائعة اخلاصة ألسئلةالوثيقة احملدثة لعلى 

 

طرح من املستثمرين األجانب األسئلة اليت قد ُتعن إىل اإلجابة  هذه الوثيقةمن نشر يئة اهل وتهدف

 .هلم واألطراف األخرى ذات العالقة يف شأن القواعدواألشخاص املرخص 

 

 ما ورد يف هذه الوثيقة بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة. وال خيّل
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 املقصود باملستثمر األجنيب املؤهل؟ما  .1

 لسعودية.فذلك لالستثمار يف األسهم املدرجة يف السوق املالية ا؛  مسلل لد  ايهيئة فققا  للقواعدهو مستثمر أجنيب

 ما املقصود بالعميل املواقق عليه؟ .2

يف األسهم  باستثمار أموالهاألجنيب املؤهل  ليقوم املستثمر؛ هو عميل املستثمر األجنيب املؤهل املواقق عليه فققا  للقواعد

 .املدرجة يف السوق املالية السعودية

 املواقق عليه؟  عميلهملستثمر األجنيب املؤهل فمن ِقبل اقيها  االستثماَر األفراق املالية اليت تنظم القواعُد ما .3

 يف السوق املالية السعودية. لالستثمار املباشر يف األسهم املدرجة يالتنظيمتقدم القواعد اإلطار 

 املواقق عليه االستثمار يف مجيع األسهم املدرجة؟  عميلههل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل ف .4

يف  االستثمار يف مجيع األسهم املدرجة فققا  للضوابط املنصوص عليهاباملواقق عليه  عميلهفُيسمح للمستثمر األجنيب املؤهل 

شركة السوق املالية السعودية االطالع على املعلومات املنشورة على موقع بلذا، ُينصح  ( منها.21سيما املادة ) الفالقواعد 

 تي قبل القيام بأي عملية تدافل، فذلك عرب الرابط اآلاإللكرتفني 

http://www.tadawul.com.sa 

شرفط تسليل املستثمر األجنيب املؤهل أف املواققة على  عليهال تنطبق  ذيال قيمامل ير نيبللمستثمر األجكيف ميكن  .5

 يف األسهم املدرجة؟  العميل أن يستثمر

فذلك  أف صناديق االستثمار اتفاقيات املبادلةاالستثمار يف األسهم املدرجة عن طريق  قيماملير للمستثمر األجنيب ميكن 

 .يف هذا الشأن فققا  للضوابط اليت تضعها ايهيئة

 ما الفرق بني االستثمار عن طريق اتفاقيات املبادلة فاالستثمار املباشر يف األسهم املدرجة؟ .6

سيتمتع كذلك  ،باسم املستثمر اإليداعيرتتب عليه تسليل األسهم لد  مركز  املدرجة األسهم االستثمار املباشر يف

التصويت فالتمثيل يف جمالس إدارات  حقوق املستثمر من خالل تلك األسهم جبميع احلقوق املرتبطة بها مبا يف ذلك

اع املقررة من ايهيئة فللضوابط لألفضاع املقررة يف نظام الشركات فتدافل حقوق األفلوية فققا  لألفضطبقا  شركات املساهمة 

 ال متنح املستثمرين إال املناقع االقتصادية لألسهم حمل االتفاقية. قاملبادلة اتفاقيات اليت تضمنتها القواعد. أما 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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 املواقق عليه لنظام ضريبة الدخل؟  فعميلههل خيضع املستثمر األجنيب املؤهل  .7

% من 5الدخل من حيث قرض ضريبة االستقطاع البالغة  ضريبة لنظام عليه املواقق فعميله املؤهل األجنيب املستثمر خيضع

 ، فميكن االطالع على نظام ضريبة الدخل فالئحته التنفيذية عرب الرابط اآلتي  من الشركة املدرجة إمجالي األرباح املوزعة

https://dzit.gov.sa 

 فلية استقطاع الضريبة على األرباح املوزعة على املستثمر األجنيب املؤهل فالعميل املواقق عليه؟على من تقع مسؤ .8

 بتوزيع األرباح. تقام اليت الشركة املدرجة علىعلى األرباح املوزعة  استقطاع الضريبة مسؤفلية تقع 

 املشاركة يف الطرفحات العامة؟  عليه املواقق فعميلههل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل  .9

 .لنشرة اإلصدار ذات العالقة العامة الطرفحات يف املواقق عليه فعميله ملستثمر األجنيب املؤهلختضع مشاركة ا

 املواقق عليه التصويت يف اجلمعيات العامة؟  فعميلههل حيق للمستثمر االجنيب املؤهل  .10

 ركات. نعم، فذلك فققا  لألفضاع املقررة يف نظام الش

 يهم؟ اململوكة األسهم خيص قيما بالوكالة التصويت عليه املواقق العميل أف املؤهل األجنيب للمستثمر ميكن هل .11

 .     الشركات نظام يف املقررة لألفضاع فققا  فذلك نعم،

 ؟املدرجةشركات الالس إدارات جمل الرتشح عليه املواقق فعميلههل حيق للمستثمر األجنيب املؤهل  .12

 الشركات. نظام يف املقررة لألفضاع فققا  فذلك نعم،

املقيمني االستثمار يف الشركات املدرجة من  ير السعودينيأف  العربية اخلليج لدفل التعافن جملس دفل هل ميكن ملواطين .13

 خالل اإلطار الذي تضعه القواعد؟

 نه حيق لتلك الفئات االستثمار بشكل مباشر يف األسهم املدرجة فققا  للضوابط اليت تضعها ايهيئة. ؛ ألال ميكنهم ذلك

 ؟  العربية اخلليج لدفل التعافن جملس كيف تعّرف القواعد مواطين دفل .14

   الشرطني التالينيعليه أحد ينطبق شخص  كّل العربية اخلليج لدفل التعافن جملسدفل من مواطين  ُيعّد

 العربية. اخلليج لدفل التعافن الشخص الطبيعي الذي يتمتع جبنسية إحد  دفل جملس 

 العربية أف حكوماتها، فتتمتع  اخلليج لدفل التعافن الشخص االعتباري اململوك يالبية رأمساله ملواطنني من دفل جملس

 العربية. اخلليج لدفل التعافن جملس جبنسية إحد  دفل

يتمتع ف حكوماتها أفاعتباري مملوك يالبية رأمساله ملواطنني من دفل جملس التعافن اخلليج العربية  لشخص ميكن هل .15

 مؤهل؟جنيب أملستثمر  كعميل عليه املواققةف أجنيب مؤهل أجنبية تقديم طلب تسليل كمستثمر أجبنسية 

 دفلة جبنسية فيتمتع حكوماتها أف العربية اخلليج التعافن جملس دفل من ملواطنني رأمساله يالبية مملوك اعتباري لشخص ميكن نعم

 إذا مؤهل أجنيب ملستثمر كعميل عليه املواققة أف مؤهل أجنيب كمستثمر التسليل طلب تقديم اخلليلي التعافن جملس دفل ير من

https://dzit.gov.sa/
https://dzit.gov.sa/
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 التعافن جملس دفل مواطين تعريف الطلب مقدم على ينطبق ال احلالة هذه يف أنه حيث. القواعد يف الواردة الشرفط عليه انطبقت

 من( 14) رقم السؤال إجابة يف موضح هو فكما القواعد من الثانية املادة من( ج) الفقرة يف الوارد للتعريف فققا  العربية اخلليج لدفل

 فيتمتع حكوماتها أف العربية اخلليج لدفل التعافن جملس دفل من ملواطنني مملوكة رأمساله يالبية تكون أن جيب إذ الوثيقة؛ هذه

 . العربية اخلليج لدفل التعافن جملس دفل إحد  جبنسية كذلك

 كليا  أف جزئيا ؟ القواعدعفاء من تطبيق أي من أحكام إطلب  تقديم خطوات ما .16

ص فققا  للمادة الثالثة من القواعد ميكن ملقدم الطلب أف أحد عمالئه أف املستثمر األجنيب املؤهل أف أحد عمالئه املواقق عليهم أف الشخ

لرئيس ايهيئة،  فستقوم  اتهفمربر اإلعفاءطلب املرخص له تقديم طلب إعفاء من تطبيق أي من أحكام القواعد كليا  أف جزئيا ؛ فذلك بإرسال 

إىل مقدم الطلب مع توضيح أسباب الرقض أف  املتخذ القرار فيرَسل ، رقضه أف اإلعفاء طلب بقبول الطلب فمن ثم تصدر قرارا ايهيئة بدراسة 

 توضيح اخلطوات الالزم اتباعها يف حال املواققة على الطلب.

 إلشراقها خيضع أف قبلها من له مرخصا  يكون أف بها تأسس اليت الدفلة أنظمة حبسب– مطالب ير أجنيب ملستثمر ميكن هل .17

 ؟ بإعداد قوائم مالية مراجعة خاصة به أن يقدم طلبا  للتسليل كمستثمر أجنيب مؤهل أف عميل مواقق عليه –فرقابتها

ة إذا ُأعفي من قبل ايهيئة فققا  ُيسمح للمستثمر األجنيب بتقديم طلب التسليل كمستثمر أجنيب مؤهل أف عميل مواقق عليه يف هذه احلال

 من( ل) الفرعية الفقرة املذكور يف تطلبمن امل-( من هذه الوثيقة16فكما هو موضح يف إجابة السؤال رقم )-للمادة الثالثة من القواعد 

 قانونيني. حماسبني قبل من املراجعة املالية مقدم الطلب قوائمه اخلاص بتقديم القواعد من( 2,1) امللحق من( 1) الفقرة
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 ؟ واعدشرفط التسليل اليت فضعتها الق ما .15.18

 الشرفط هي 

 اآلتية   الفئات إحد  من اعتبارية شخصية ذات مالية مؤسسة الطلب مقدم يكون أن جيب -1

 البنوك 

 شركات الوساطة فاألفراق املالية 

  الصناديقمديري 

 شركات التأمني 

 مخس عن تقل ال مدة قيها فاالستثمار املالية األفراق لنشاطات ممارسا  تابعيه من أي أف الطلب مقدم يكون أن -2

 سنوات. 

 ،(يعاديها ما أف) أكثر أف سعودي ريال( 18,750,000,000) الطلب مقدم يديرها اليت األصول قيمة تبلغ أن -3

 . (يعاديها ما أف) سعودي ريال( 11,250,000,000) إىل األصول لتلك األدنى احلّد خفض فللهيئة

 تطبق دفلة يف مؤسسة ،(فرقابتها إلشراقها خاضعا  أف) تنظيمية هيئة قبل من له مرخصا  يكون مقدم الطلب أن -4

 لديها.  مقبولة أف ايهيئة تطبقها اليت للمعاير مماثلة فرقابية تنظيمية معاير

 يسيطر الذي الشخص" أنه ب" تابع" مصطلح فقواعدها املالية السوق هيئة لوائح يف املستخدمة املصطلحات قائمة ففتعّر

 أي فيف. ثالث شخص قبل من عليه مسيطرا  كونه يف معه يشرتك أف اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أف آخر، شخص على

 السوق هيئة ف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائحتعّركذلك  ."مباشر ير أف مباشر بشكل السيطرة تكون ،سبق مما

أنه  "القدرة على التأثر على أقعال أف قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أف ير مباشر، ب"سيطرة"  فقواعدها مصطلح املالية

% أف أكثر من حقوق التصويت يف 30منفردا  أف جمتمعا  مع قريب أف تابع، من خالل أي من اآلتي  )أ( امتالك نسبة تسافي 

 ر كلمة "املسيطر" فققا  لذلك".ر من أعضاء اجلهاز اإلداري، فتفسَّ% أف أكث30شركة. )ب( حق تعيني 

 ما  الدفل اليت تطبق معاير تنظيمية  مقبولة لد  ايهيئة؟ .16.19

 مماثلة فرقابية تنظيمية معاير تطبق اليت الدفل بقائمة التعامل نشاط ممارسة يف يهم املرخص األشخاص ايهيئة زفدت

فتشمل . القائمة تلك على تطرأ ات قدحتديث أّيباإلضاقة إىل تزفيدهم ب لديها، مقبولة أف ايهيئة تطبقها اليت للمعاير

 .املعاير املالية الدفلية فمتطلبات قواعد مكاقحة يسل األموال فمتويل اإلرهابمستوقية جلميع تلك املعاير أن تكون الدفل 
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 عليه؟ هل ميكن أن يسلل بنك مركزي كمستثمر أجنيب مؤهل أف كعميل مواقق .17.20

 احملددة يف القواعد. نعم، إذا انطبقت عليه الشرفط

 ملقصود باألصول اليت يديرها مقدم الطلب ؟اما  .18.21

 تشمل األصول اليت يديرها مقدم الطلب اآلتي  

 .األصول اململوكة ملقدم الطلب أف جمموعته أليراض االستثمار 

  أشخاص آخرين.األصول اليت يديرها مقدم الطلب أف جمموعته حلساب شخص أف 

 يتعلق قيما"  أنهب" جمموعة" مصطلح قواعدها ف املالية السوق هيئة لوائح يف املستخدمة املصطلحات قائمة ففتعّر

 ."له تابع فكل الشخص ذلك تعين بشخص،

 تستويف ال اليت تلك ذلك يف مبا قبله من املدارة الصناديق أصول اليت يديرها مقدم الطلب األصول تشمل هل .19.22

 ؟مؤهل أجنيب مستثمر عميل على للمواققة تواقرها الواجب الشرفط

 الشرفط تستويف ال اليت تلك ذلك يف مبا قبله من املدارة الصناديق أصول الطلب مقدم يديرها اليت األصول تشملنعم، 

 .مؤهل أجنيب مستثمر عميل على للمواققة تواقرها الواجب

 مؤهل؟ أجنيب مستثمر عميل على للمواققة ما الشرفط الواجب تواقرها .20.23

 يشرتط للمواققة على عميل مستثمر أجنيب مؤهل اآلتي  

 املدرجة األسهم يف استثمارها عند العميل أموال إدارة عن مسؤفال  املؤهل األجنيب املستثمر أف الطلب مقدم يكون أن  . 

 آخر مؤهل أجنيب مستثمر لد  عليه مواققا  عميال  أف مؤهال  أجنبيا  مستثمرا  العميل يكون ال أن. 

 اآلتي من أيا  العميل يكون أن  

o  مقبولة أف ايهيئة تطبقها اليت للمعاير مماثلة فرقابية تنظيمية معاير تطبق دفلة يف مؤسسا  استثماريا  صندفقا 

 . لديها

o  يف القواعد احملددة التسليل شرفط مجيع تستويف مالية  مؤسسة 

 الفرعية فالفقرة( 1/ف) الفرعية الفقرة يف الوارد" تابعيه من أي هوية" متطلب الستيفاء الالزمة املعلومات ما .21.24

 ؟2.1 امللحق من( 2/ب/4)

 .فجنسيته التابع اسم بتقديم يكتفى املذكور، املتطلب الستيفاء
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 م؟املقيِّ له املرخص إىل الشخص األجنيب املستثمر عميل على املواققة طلب تقديم عن املسؤفل شخصال من .22.25

 املسلل املؤهل األجنيب املستثمر أف ايهيئة، لد  لتسليله طلبا  يقدم الذي األجنيب الشخص املسؤفل عن ذلك هو املستثمر

 ايهيئة. لد 

 م؟من الشخص املرخص له امُلقيِّ .23.26

م طلبه للتسليل اتفق مع املستثمر األجنيب على أن يقّي ،أعمال األفراق املاليةيف ممارسة هو شخص مرخص له من ايهيئة 

يف ممارسة م طلب املواققة على عميل املستثمر األجنيب، أف الشخص املرخص له من ايهيئة كمستثمر أجنيب مؤهل أف أن يقّي

 الذي يكون طرقا  يف اتفاقية تقييم مستثمر أجنيب مؤهل.  أعمال األفراق املالية

 م يف عملية التسليل؟ ما دفر الشخص املرخص له امُلقيِّ .24.27

فمن يف القواعد،  اللمتطلبات املنصوص عليهاستيفائه للتأكد من  ؛م طلب املستثمر األجنيبالشخص املرخص له امُلقيِّيقّيم 

 الطلب. حول املتخذ هبقرار للهيئةكتابيا   ا إشعار يقدمثّم 

 الطلب؟ حول املتخذ بالقرار م ايهيئةالشخص املرخص له امُلقيِّر شِعُيكيف  .25.28

من  رَسلُتعلى أن أعاله، من اإلشعار املشار إليه إلكرتفنية نسخة إىل ايهيئة م أن يرسل جيب على الشخص املرخص له امُلقيِّ

 اآلتي  خالل الرابط

https://ecma.cma.org.sa/en 

 ليتمكن من تقييم طلب املستثمر األجنيب؟ ؛عليه الرتخيص الذي جيب أن يكون الشخص املرخص له حاصال  ما .26.29

لالطالع إللكرتفني انشاط التعامل. الرجاء الرجوع إىل موقع ايهيئة يف ممارسة له من ايهيئة  ا جيب أن يكون الشخص مرخص

  قائمة األشخاص املرخص يهم، فذلك من خالل الرابط اآلتي   على

http://www.cma.org.sa/ar/Pages/AuthorisedPersons.aspx 

 املستثمر األجنيب؟ املقدم من طلباليف شأن  ا م قرارما املدة اليت جيب أن يتخذ خاليها الشخص املرخص له املقيِّ .27.30

حول الطلب خالل مدة ال تتلافز مخسة أيام من تسلم مجيع املعلومات  ا م أن يتخذ قرارجيب على الشخص املرخص له املقيِّ

 م على مدة أخر .مل يتفق مقدم الطلب فالشخص املرّخص له املقيِّ فاملستندات املطلوبة، ما

 ستغرقة لتسليل املستثمر األجنيب لد  ايهيئة أف املواققة عليه؟ ما املدة امل .28.31

فذلك  املطلوبة، فاملستندات املعلومات م مجيعيِّقاملرخص له امل تسلم الشخص من ا أحد عشر يومحبد أقصى يستغرق ذلك 

ميكن للهيئة أن تفرض ف، الطلبمدة إضاقية الختاذ قرار يف شأن  على الطلب فمقدم امُلَقيِّم له املرخص الشخص يتفق مل ما

 حبسب ما تراه مناسبا .  بقبول الطلب  ميِّقمدة إضاقية ملراجعة القرار املتخذ من قبل الشخص املرخص له امُل

https://ecma.cma.org.sa/en
https://ecma.cma.org.sa/en
http://www.cma.org.sa/ar/Pages/AuthorisedPersons.aspx
http://www.cma.org.sa/ar/Pages/AuthorisedPersons.aspx
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 طبقا  اململكة يف عمل يوم"أنه  ب"يوم"  فقواعدها مصطلح املالية السوق هيئة لوائح يف املستخدمة املصطلحات قائمة ففتعّر

 اخلميس. إىل األحد من هي ايهيئة يف الرمسية العمل أيامف ."ايهيئة يف الرمسية العمل أليام

 م أن ُيشِعر املستثمر األجنيب بتسليله لد  ايهيئة؟ يَّقهل جيب على الشخص املرخص له امُل .29.32

جيب على كذلك املستثمر األجنيب كتابيا  بتسليله لد  ايهيئة.  إشعارم نعم، جيب على الشخص املرخص له امُلقيَّ

 قض طلب تسليله.ُر إذااملستثمر األجنيب كتابيا   رشِعُيم أن يِّقالشخص املرخص له امُل

 ؟ على عميلههل هناك مقابل مالي لتسليل املستثمر األجنيب لد  ايهيئة أف املواققة  .30.33

أف املواققة ، ايهيئة حاليا  موضوع املقابل املالي الذي ميكن قرضه لتسليل املستثمر األجنيب املؤهل أف استمرار تسليله تدرس

 .م2017فاإلعالن عنه فتطبيقه اعتبارا  من بداية عام  إقرار املقابل املاليفتعتزم ايهيئة  .على عميله أف استمرار املواققة

التسليل أف طلب  طلب بقبول امُلَقيِّم له املرخص الشخص قرار احملددة ملراجعة ايهيئة اخلمسة ياماألمتى تبدأ قرتة  .31.34

 على العميل؟ املواققة

 العالقة ذات فاملستندات املعلومات بتسلمها مجيع امُلَقيِّم له املرخص الشخص إشعار ايهيئة تاريخ من اخلمسة ياماألتبدأ قرتة 

 . دالقواع من( 13) املادة مبوجب املطلوبة

  مرة أخر ؟طلب ال ملقدم الطلب تقديمهل ميكن يف حال رقض طلب التسليل أف طلب املواققة على عميل،  .32.35

 .مرة أخر  تقديم الطلبلفال توجد قرتة زمنية حمددة  ،نعم، ميكن تقديم الطلب مرة أخر 

 القواعد؟م بها املعلومات فاملستندات املطلوبة مبوجب ما اللغة اليت جيب أن تقدَّ .33.36

باللغة اإلجنليزية، فيف حال للطلب ققة ااملر اللغة العربية هي اللغة الرمسية يف اململكة، فميكن تقديم املعلومات فاملستندات

 فجود أي تعارض بني النص العربي فالنص اإلجنليزي، يؤخذ بالنص العربي.

لعميل املستثمر األجنيب املؤهل خمتلفا  عن الشخص املرخص له  َقيِّمهل ميكن أن يكون الشخص املرخص له امُل .34.37

 املؤهل نفسه؟ األجنيب للمستثمر  َقيِّمامُل

 .َقيِّمجيب أن يكون للمستثمر األجنيب املؤهل فعمالئه املواقق عليهم ذات الشخص املرخص له امُل، ال

  مؤهل؟هل ميكن أن يقدم العميل املواقق عليه طلبا  لتسليله كمستثمر أجنيب .35.38

ايهيئة لن تسلله كمستثمر أجنيب مؤهل  إال أّن تسليل كمستثمر أجنيب مؤهل،للميكن للعميل املواقق عليه تقديم طلب 

 . آخرعميال  مواققا  عليه لد  مستثمر أجنيب مؤهل  ما دام
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( من 2( من الفقرة )3ما املعلومات الالزمة الستيفاء متطلب "هوية كل مسيطر" الوارد يف الفقرة )د( فالفقرة الفرعية )ب/ .39

 من القواعد؟ (2,1)امللحق 

الستيفاء املتطلب املذكور، يكتفى بتقديم اسم الشخص املسيطر سواًء أكان شخصا  طبيعيا  أم اعتباريا ، فدفلة الـتأسيس )حيثما 

 نطبق(.ي

 بإمكان الشخص املرخص له املقيم االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل؟ له .40

نعم بإمكان الشخص املرخص له املقيم االعتماد على طرف ثالث عند القيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل مع ضرفرة االلتزام 

 الصناديق خيص قيما القواعد تلك من( 13) فاملادة ( من قواعد مكاقحة يسل األموال فمتويل اإلرهاب، 14)باألحكام الواردة يف املادة 

  .االستثمارية
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 ؟ األسهم املدرجة بدء التدافل يف أي منثمر األجنيب املؤهل للمست ميكنمتى  .36.41

 استوقى املتطلبات اآلتية إذا األسهم املدرجةيف أي من تدافل الاألجنيب املؤهل بدء  ميكن للمستثمر   

 كان لديه حساب عميل. -1

 مركز اإليداع. لد كان لديه حساب  -2

 .شرفط أخر  تفرضها ايهيئة لتزم بأّيا -3

  من عمالئه املواقق عليهم إذا استوقى  أسهم مدرجة حلساب أيٍّ للمستثمر األجنيب املؤهل االستثمار يف أّيميكن كذلك

 حساب" مصطلح فقواعدها املالية السوق هيئة لوائح يف املستخدمة املصطلحات قائمة فتعّرف العميل تلك املتطلبات.

 ."العمالء أموال قواعد يف عليها املنصوص الشرفط فيستويف له مرخص شخص باسم حملي بنك لد  حساب"  أنهب" العميل

متطلبات ف ،فمتطلبات قتح حساب عميل ،التسليل أف املواققة على العميل تطلباتمطلب المقدم  كيف يستويف .37.42

 ؟قتح حساب لد  مركز االيداع

ققة ايهيئة فمتطلبات احلصول على مواعملت ايهيئة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة ملتطلبات 

بقيام مقدم الطلب فاالكتفاء  استيفاء تلك املتطلبات،البنكية، مما يسهل  قتح احلسابات لد  مركز اإليداع فاحلسابات

الشخص يتخذ ، على أن [One-Stop-Shop] لألشخاص املرخص يهم يف هذ الشأن بتقديم املعلومات فاملستندات املطلوبة

، كما قامت ايهيئة من خالل موقعها ملعين اإلجراءات األخر  الالزمة فققا  للضوابط اليت تضعها ايهيئة يف هذا الشأناملرخص له ا

 .األجنيب توقرها لغرض االستثمار يف األسهم املدرجة املستثمر من املطلوب فاملستندات اإللكرتفني بنشر فثيقة تتضمن املعلومات

 عميل؟ حساب قتح إجراءات ما .38.43

يقوم الشخص املرخص له املعين بفتح حساب عميل للمستثمر األجنيب املؤهل أف عميله املواقق عليه فققا  للضوابط اليت 

 ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي ف هذا الشأن، تضعها ايهيئة فمؤسسة النقد العربي السعودي يف

http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx 

 ؟ اإليداع مركز لد  حساب قتح إجراءات ما .39.44

 فققا  عليه املواقق عميله أف املؤهل األجنيب للمستثمر لد  مركز اإليداع حساب بفتح املعين له املرخص الشخص يقوم

 ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي ف، الشأن هذا فشركة السوق املالية السعودية يف ايهيئة تضعها اليت للضوابط

http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx 

 

http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx
http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx
http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx
http://cma.org.sa/Ar/Pages/QFI.aspx
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  التدافل؟ عمليات عن الناجتة بالفصل يف املنازعات املختصة اجلهة ما .40.45

نظام بالفصل يف املنازعات اليت تقع يف نطاق أحكام اجلهة املختصة )الللنة(  املالية األفراق منازعات يف الفصل جلنة عّدُت

فمنها الفصل ، فلوائحه التنفيذية فلوائح ايهيئة فالسوق فقواعدهما فتعليماتهما يف احلق العام فاحلق اخلاص السوق املالية

تئناف القرارات الصادرة من ميكن اسف .للقواعد اخلاضعة األطراف مجيع بني التدافل عمليات عن الناجتة النزاعات يف

فحيق لللنة االستئناف فققا  لتقديرها رقض النظر يف  املكونة بقرار من جملس الوزراء، جلنة االستئنافالللنة أمام 

للنة، أف تأكيد تلك القرارات، أف إعادة النظر يف الشكو  أف الدعو  من جديد، استنادا  إىل الالقرارات اليت تصدرها 

 عّدبتة يف ملف الدعو  أمام جلنة الفصل، فإصدار القرار الذي تراه مناسبا  يف موضوع الشكو  أف الدعو ، فُتاملعلومات الثا

 .قرارات جلنة االستئناف نهائية

اخلاص بللان الفصل يف منازعات األفرق املالية باللغتني اإللكرتفني قرارات الللان منشورة على املوقع  أّنجدير بالذكر 

 ليزية، فميكن االطالع على تلك القرارات من خالل الرابط اآلتي   العربية فاإلجن

http://www.crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx 

 يتعلق قيما ايهيئة من ترخيص على احلصول إىل عليه املواقق أف عميله املؤهل األجنيب املستثمر حيتاج هل .41.46

 السعودية؟ املالية السوق يف املدرجة األسهم يف لالستثمار (؛أصيل) بصفة التعامل نشاط مبمارسة

 نشاط مبمارسة يتعلق قيما ايهيئة من ترخيص على عليه املواقق فعميله املؤهل األجنيب املستثمر إىل حصول حاجة ال

 .السعودية املالية السوق يف املدرجة األسهم يف لالستثمار (؛أصيل) بصفة التعامل

 للقيام اإلدارة نشاط مبمارسة يتعلق قيما ايهيئة من ترخيص على احلصول إىل املؤهل األجنيب املستثمر حيتاج هل .42.47

 السعودية؟ املالية السوق يف املدرجة األسهم يف استثمارها عند عليه املواقق عميله أموال بإدارة

 أموال بإدارة للقيام اإلدارة نشاط مبمارسة يتعلق قيما ايهيئة من ترخيص على املؤهل األجنيب املستثمر إىل حصول حاجة ال

 .السعودية املالية السوق يف املدرجة األسهم يف استثمارها عند عليه املواقق عميله

 هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل إرسال أفامر التدافالت عرب فسيط دفلي ير ُمسّلل كمستثمر أجنيب مؤهل؟ .43.48

إذا كان دفر الوسيط الدفلي مقتصرا  على إرسال األفامر الصادرة من املستثمر األجنيب املؤهل إىل الشخص املرخص له، قال 

حاجة لتسليل ذلك الوسيط كمستثمر أجنيب مؤهل، شريطة أن يكون لد  الوسيط الدفلي الصالحية إلرسال تلك 

 األفامر.

 عليه؟ مواقق كعميل أف مؤهل أجنيب كمستثمر بالتسليل املبادلة اتفاقيات تفيد النهائي يفللمس ُيسمح هل .44.49

فذلك بشرط استيفاء املستفيد النهائي للشرفط املنصوص عليها يف القواعد لتسليله كمستثمر أجنيب مؤهل أف  نعم،

اليت يكون املستثمر األجنيب املؤهل أف  االتفاقية حمل األسهم مجيع حتويل للمواققة عليه كعميل مواقق عليه، إضاقة إىل

http://www.crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx
http://www.crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx
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 مواقق عميل أف مؤهل أجنيب كمستثمر حسابه إىل املبادلة اتفاقية حساب من هامنالعميل املواقق عليه املستفيد النهائي 

 فُيقصد .( من هذه الوثيقة50، فالواردة يف إجابة السؤال رقم )الشأن هذا يف ايهيئة تضعها اليت للضوابط فققا  عليه

 املالية السوق يف املدرجة الشركات ألسهم االقتصادية املناقع الذي تنتقل له املقيم ير األجنيب املستثمر  باملستفيد النهائي

 .املبادلة اتفاقيات حتت املنفذة املبادلة صفقات خالل من السعودية

 املواقق عميله أف املؤهل األجنيب املستثمر حساب إىل املبادلة اتفاقية حساب من األسهم حتويل عملية تتم كيف .45.50

 عليه؟

  لآلتي فققا  التحويل عملية تتم

 موضوع األسهم جلميع مفصل حتويل بطلب - املقّيم له املرخص الشخص طريق عن - املؤهل األجنيب املستثمر يتقدم (1

 فقق فذلك يداعاإل مركز لد  حساباتهم إىل يها النهائي املستفيد عليه املواقق عميله أف هو يكون اليت املبادلة اتفاقية

 .الغرض يهذا السوق تعده الذي النموذج

 .اإليداع مركز لد  حساب لفتح بطلب التقدم عند أعاله( 1) رقم الفقرة يف إليه املشار الطلب تقديم جيب (2

 أف املؤهل األجنيب باملستثمر اخلاص املبادلة اتفاقيات حساب فإيالق التحويل عملية لتنفيذ الالزمة اإلجراءات السوق تتخذ (3

 .املعين عليه املواقق عمليه

 يف قائمة فشراء بيع أفامر أف (رهن أف حلز األسهم)فمن ذلك،  التزامات فجود عدم من التأكد بعد التحويل عملية ُتنفذ (4

 . حتويلها امُلراد األسهم شأن

 عليه؟ املواقق عميله أف املؤهل األجنيب املستثمر حساب إىل املبادلة اتفاقية حساب من األسهم حتويل تكلفة ما .46.51

 (.سهم لكل فليس) الواحدة الشركة ألسهم سعوديا  رياال  20 هي التحويل تكلفة

 أف املؤهل األجنيب املستثمر حساب إىل املبادلة اتفاقية حساب من حتويلها عند لألسهم السوقية القيمة تتأثر هل .47.52

 عمالئه؟

 القيمة يف -عليه املواقق عميله أف املؤهل األجنيب املستثمر حساب إىل املبادلة اتفاقية حساب من التحويل عملية تؤثر ال

 .لألسهم السوقية

  عليه؟ املواقق عميله أف املؤهل األجنيب املستثمر حساب إىل املبادلة اتفاقيات حسابات من األسهم حتويل مدة ما .48.53

 .املتطلبات مجيع اكتمال من تاريخ  عمل يومي خالل التحويل عملية ُتنفذ

 املبادلة؟ اتفاقيات يف األجنيب النظر الطرف يكون أن عليه املواقق العميل أف املؤهل األجنيب للمستثمر ميكن هل .49.54

 األجنيب للمستثمر جيوز ال فلكن املبادلة، اتفاقيات يف األجنيب النظر الطرف يكون أن املؤهل األجنيب للمستثمر ميكن نعم،

 .  املبادلة اتفاقيات يف النهائيني املستفيدين يكونا أن عليه املواقق عميله أف املؤهل
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هل ُيسمح للمستثمر األجنيب املؤهل  تعيني مديري حماقظ أجانب )خارج اململكة( إلدارة استثماراته يف األسهم املدرجة يف  .55

 السوق املالية السعودية؟

ملديرين ير مرخص يهم من ايهيئة  بإدارة استثمارات عمالئهم يف األسهم املدرجة يف السوق السعودية فذلك فققا   حال ُيسم

 يف املالية األفراق أعمال ممارسة شخص أي على حيظر" أنهللمادة اخلامسة من الئحة أعمال األفراق املالية اليت تنص على 

( من هذه الالئحة"، إال أن 1( أف شخصا  مستثنى فققا  للملحق رقم )2. ايهيئة من له ( شخصا  مرخصا 1  يكن مامل اململكة

للهيئة منح إعفاء ملديري احملاقظ األجانب حبيث ُيسمح يهم بإدارة استثمارات عمالئهم يف األسهم املدرجة يف السوق املالية 

 اآلتي   يف هذا اخلصوص. فيف هذه احلالة ُيشرتط السعودية إذا تلقت طلبا  لإلعفاء

  على املستثمر األجنيب املؤهل تقديم قائمة ألمساء مديري احملاقظ األجانب الذين يريب يف إدارتهم الستثماراته يف

 األسهم املدرجة.

 متطلب الرتخيص  من عفاءإ طلب يقدم أن أعاله إليها املشار القائمة يف مذكور أجنيب حمفظة مدير كل على

، على أن حيدد يف الطلب املالية األفراق أعمال الئحة من اخلامسة املادةملمارسة أعمال االفراق املالية املشار إليه يف 

نوع الرتخيص املراد احلصول على إعفاء منه، فحتديد أمساء األشخاص املراد إدارة استثماراتهم يف األسهم املدرجة 

 ة.يف السوق املالية السعودي

  السوق املالية نظام التزامأعاله  إليهالرتخيص املشار متطلب على كل مدير حمفظة أجنيب حصل على إعفاء من 

 .العالقة ذات األخر  فاألنظمة فلوائحها السوق فقواعد التنفيذية فلوائحه
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 يف االسرتاتيليني األجانب املستثمرين شركة مدرجة أي أسهم من %49 من أكثر متلك القيد على يشمل هل .50.56

 الشركة املدرجة؟

 املستثمرين ذلك يف مبا قئاتهم سواًء املقيمني منهم أم ير املقيمني(، )جبميع األجانب جمتمعني للمستثمرين جيوز ال نعم،

النسبة أّي استثمارات من خالل اتفاقيات شركة مدرجة، فتشمل هذه  أسهم أّي من% 49 من أكثر متلك االسرتاتيليني

 املبادلة.

 املدرجة املصدرين مجيع عن الصادرة لألسهم السوقية القيمة من% 10 من أكثر متلك على القيد يشمل هل .51.57

  االسرتاتيليني؟ األجانب املستثمرين أسهمهم

 طريق عن تتم اليت فاالستثمارات عليهم املواقق فعمالئهم املؤهلني األجانب املستثمرين على ينطبق القيد هذا أن ذلك ،ال

 .املبادلة اتفاقيات

 ؟القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية فقيود ملكية األجانب نسب على احلصول ميكن كيف .52.58

 يف املذكورة امللكية نسب توضح اإللكرتفني بنشر إحصائية سوف تقوم شركة السوق املالية السعودية من خالل موقعها 

 الفرعيتني الفقرتني يف املذكورة ( من القواعد، باإلضاقة إىل القيود21املادة ) من( 5/أ)ف( 4/أ)ف( 3/أ) الفرعية الفقرات

 املدرجة. الشركات من السوق تتسلمها اليت للمعلومات فققا  ( من القواعد،21املادة ) من( 7/أ)ف( 6/أ)

 بقيود يتعلق قيما املواقق عليهم فعمالئهم املؤهلني األجانب فاملستثمرين يهم املرخص األشخاص مسؤفلية ما .53.59

 ؟القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية

 يتعلق بالشخص املرخص له، جيب عليه التزام األحكام ذات العالقة املنصوص عليها يف نظام السوق املالية فلوائحه  قيما

 الئحة األشخاص املرخص يهم فالئحة سلوكيات السوق فالقواعد. فال سيماالتنفيذية 

 ( 6/أ)ف( 2/أ)ف( 1/أ) الفرعية الفقرات يف الواردة امللكية قيود التزام مسؤفلية عليه تقع املؤهل، األجنيب باملستثمر يتعلق قيما

 اليت تتم حلسابه أف حلساب أي من عمالئه املواقق عليهم.  خيص استثماراتهفذلك قيما  القواعد، من( 21) املادة من( 7/أ)ف

القواعد  من( 21) املادة فجتدر اإلشارة إىل أن شركة السوق املالية السعودية ستقوم بتطبيق بعض قيود امللكية الواردة يف

 على يرتتب اليت مراألفا سرتقض السعودية املالية السوق شركة أنظمة أن آلي بشكل القيود بتطبيق فُيقصد، بشكل آلي

 .القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية قيود جتافز تنفيذها
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 شركة السوق املالية السعوديةاليت ستقوم  القواعد يف عليها فاملنصوص ةالشركات املدرجيف  قيود امللكيةما هي  .54.60

 ؟بشكل آلي بتطبيقها

  قيود امللكية اآلتية بشكل آلي بتطبيقستقوم شركة السوق املالية السعودية 

  من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة5أكثر من املستثمر األجنيب املؤهل متلك %. 

 من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.5العميل املواقق عليه أكثر من  متلك % 

 من 49األجانب جمتمعني )جبميع قئاتهم سواء املقيمني منهم أم ير املقيمني( أكثر من  ملستثمرينمتلك ا %

 .أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، فتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات املبادلة

 مصدر تكون  % من أسهم أي20األجانب املؤهلني فعمالئهم املواقق عليهم جمتمعني أكثر من  ملستثمرينمتلك ا

 .أسهمه مدرجة

 القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية قيود تطبيق السعودية املالية السوق لشركة ميكن هل .55.61

 تابعيه؟  إىل إضاقة عليه املواقق العميل أف تابعيه إىل إضاقة املؤهل األجنيب املستثمر مبلكية يتعلق قيما فذلك آلي بشكل

 آلي بشكل القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية قيود بتطبيق السعودية املالية السوق شركة تقوم لن

 ال إنه حيث تابعيه، إىل إضاقة عليه املواقق العميل أف تابعيه إىل إضاقة املؤهل نيبجاأل املستثمر مبلكية يتعلق قيما فذلك

 بشكل عليه املواقق العميل تابعي أف املؤهل األجنيب املستثمر تابعي على التعرف السعودية املالية السوق شركة ألنظمة ميكن

 فذلك ال خيل مبسؤفلية املستثمر األجنيب املؤهل فالعميل املواقق عليه يف التزام هذا القيد. .آلي

قرة الفرعية الوارد يف الف امللكية يف الشركات املدرجة قيدتطبيق بستقوم شركة السوق املالية السعودية  كيف .56.62

السماح للمستثمرين األجانب املؤهلني فعمالئهم املواقق عليهم جمتمعني متلك أكثر من  ( من القواعد يف شأن  عدم5)أ/

% من القيمة السوقية لألسهم الصادرة عن مجيع املصدرين املدرجة أسهمهم، فتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق 10

 ؟اتفاقيات املبادلة

  فذلك فققا  لإلجراءات اآلتية هذا القيد تطبيقب ة السوق املالية السعوديةستقوم شرك

يف  إذا بلغت ملكية املستثمرين األجانب املؤهلني فعمالئهم املواقق عليهم فاملستثمرين عن طريق اتفاقيات املبادلة جمتمعني .1

 ُتلغىمن القيمة السوقية لألسهم الصادرة عن مجيع امُلْصِدرين املدرجة أسهمهم، أف أكثر %( 9)ما نسبته  نهاية يوم التدافل

استقبال أفامر الشراء اجلديدة فاليت يعود أي منها للمستثمرين األجانب املؤهلني فعمالئهم  فمينعأفامر الشراء القائمة 

الالحق لبلوغ النسبة املشار  يوم التدافلء ناقذا  يف املواقق عليهم فاملستثمرين عن طريق اتفاقيات املبادلة، فيكون هذا اإلجرا

، فُتعلن شركة السوق املالية السعودية على موقعها اإللكرتفني عن ذلك قبل ساعتني من اقتتاح السوق إليها يف هذه الفقرة

 يف اليوم الذي يكون قيه اإلجراء ناقذا .
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واقق عليهم فاملستثمرين عن طريق اتفاقيات املبادلة جمتمعني بعد إذا بلغت ملكية املستثمرين األجانب املؤهلني فعمالئهم امل .2

من القيمة السوقية لألسهم الصادرة عن مجيع  أف أقل %(8.5) ما نسبته ( أعاله 1اختاذ اإلجراء املشار إليه يف الفقرة )

يوم الشراء، فيكون هذا اإلجراء ناقذا  يف ، يتيح نظام اإليداع فالتسوية عمليات يف نهاية يوم التدافل امُلْصِدرين املدرجة أسهمهم

، فُتعلن شركة السوق املالية السعودية على موقعها اإللكرتفني عند لبلوغ النسبة املشار إليها يف هذه الفقرة الالحق التدافل

 قبل ساعتني من اقتتاح السوق يف اليوم الذي يكون قيه اإلجراء ناقذا . ذلك

 السعودية؟ املالية السوق من عليهم املواقق فعمالئه املؤهل األجنيب املستثمر خرفج على قيود أّي هناك هل .57.63

، مع األخذ باالعتبار السعودية املالية السوق من عليهم املواقق فعمالئه املؤهل األجنيب املستثمر خرفج على قيود أي يوجد ال

 .( من القواعد28ما فرد يف الفقرة )أ( من املادة )

فاملنصوص  املدرجة الشركات يف امللكية قيود شأن يف مبسؤفلياته األجنيب املستثمر التزام عدم على يرتتب ماذا .58.64

  ؟عليها يف القواعد

 من( 28) للمادة فققا  احملددة اإلجراءات من مناسبا  تراه ما اختاذ للهيئة فحيق للقواعد، خمالفا  األجنيب املستثمر ُيعّد

 فققا  األخر  صالحياتها من أي ممارسة ايهيئة خيول الذي( أ/8) الفرعية الفقرة يف عليه املنصوص اإلجراء فمنها القواعد،

 أن للهيئة تبني إذا  "أنه على تنص اليت ،(59) املادة من( أ) الفقرة يف الوارد ايهيئة صالحيات ذلك فمن املالية، السوق لنظام

 أف اللوائح أف النظام، هذا أحكام من ألي خمالفة تشكل ممارسات أف أعمال يف شرع أف يشرتك، أف اشرتك، قد شخص أي

 قرار الستصدار الللنة أمام ضده دعو  إقامة احلاالت هذه يف للهيئة حيق قإنه السوق، لوائح أف ايهيئة، تصدرها اليت القواعد

 أف املخالفة، فقوع لتلنب الضرفرية اخلطوات باختاذ املعين الشخص إلزام( 3  يأتي ما العقوبات فتشمل املناسبة، بالعقوبة

 ."املخالفة نتائج ملعاجلة الالزمة التصحيحية اخلطوات اختاذ
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 ؟ إىل ايهيئةاملستثمر األجنيب املؤهل تقديم إشعارات  جيب علىهل  .59.65

 - املؤهل األجنيب املستثمر فرأ  القواعد من( 3.1) رقم للملحق فققا  الفوري اإلشعار توجب اليت األحداث من أيٌّ فقعت إذا 

 قد ( من القواعد23املادة ) من( ب) للفقرة فققا  امُلَقيِّم له املرخص للشخص احلدث ذلك عن اإلقصاح أّن - معقول بشكل

 قللمستثمر فأعماله، ثالث طرف أّي نشاطات أف فأعماله املؤهل األجنيب املستثمر بنشاطات جوهري بشكل اإلضرار إىل يؤدي

 .بذلك مإشعار الشخص املرخص له املقيِّ من بدال  فقوعه قور باحلدث ايهيئة إشعار املؤهل األجنيب

قيما يتعلق مبلكيتهم يف  تقديم إشعارات إىل ايهيئة أف العميل املواقق عليه هل جيب على املستثمر األجنيب املؤهل .60.66

 ؟الشركات املدرجة

نعم، فذلك فققا  للحاالت املنصوص عليها يف قواعد التسليل فاإلدراج فاليت منها عندما يصبح الشخص مالكا  أف له 

 .من أسهم أي شركة مدرجة% أف أكثر 5مصلحة يف ما نسبته 

 م؟يِّقهل ميكن أن يتعامل املستثمر األجنيب املؤهل مع أكثر من شخص مرخص له ُم .61.67

 .نفسهيف الوقت  مقيِّمستثمر األجنيب املؤهل مع أكثر من شخص مرخص له ال ميكن أن يتعامل امل ،ال

هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أف عميله املواقق عليه أن يكون عميال  لد  أي شخص مرخص له آخر لغرض  .62.68

 االستثمار يف األسهم املدرجة؟

 االستثمار لغرض آخر له مرخص شخص أي لد  عميال  يكون أن عليه املواقق عميله أف املؤهل األجنيب للمستثمر ميكن ،نعم

 عند عليهم املواقق عمالئه أموال إدارة عن املؤهل األجنيب املستثمر مبسؤفلية ذلك خيّل ال أن على املدرجة األسهم يف

   .االستثمار قرارات اختاذ يف فصالحيته املدرجة، األسهم يف استثمارها

 ؟ مؤهل أجنيب مستثمرأكثر من  لد  عليه مواققا  عميال  يكونأن  للعميل املواقق عليه ميكن هل .63.69

نفسه فذلك فققا   الوقت يف مؤهل أجنيب مستثمر من أكثر لد  يكون العميل املواقق عليه عميال  مواققا  عليه أن ميكن ال ال،

هذا احلكم إذا تلقت  تطبيق من إعفاء املادة السابعة من القواعد، إال أنه ميكن للهيئة منح من/ب( 2ألحكام الفقرة الفرعية )

 طلبا  يف هذا اخلصوص فذلك فققا  للمادة الثالثة من القواعد. فيف هذه احلالة يشرتط اآلتي 

 الذي يتعامل معه املستثمر األجنيب املؤهل األفل  -فالشخص املرخص له امُلَقيِّم  تكليف املستثمر األجنيب املؤهل األفل- 

 يف شأن العميل املواقق عليه. اإلشعار توجب اليت احلاالت بإشعار ايهيئة يف

 املواقق العميل أموال إدارة عن مسؤفال  يكون مؤهل أجنيب مستثمر أفل أعاله، املذكور األفل املؤهل األجنيب باملستثمر فيقصد

 .املدرجة األسهم يف استثمارها عند عليه
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  املستثمرين األجانب املؤهلني الذين يتعامل معهم لالستثمار يف السوقتقديم تعهد من العميل املواقق عليه بتزفيد مجيع 

 املالية الذي يتعامل معهم لالستثمار يف السوقاألخرين بأمساء مجيع املستثمرين األجانب املؤهلني  ةالسعودي املالية

 .ةالسعودي

 قيود امللكية يف الشركات املدرجة التزام للهيئة اإلجراءات اليت سيتخذها للتأكد من عليه العميل املواقق أن يبني 

 املالية السوق يف لالستثمار معهم يتعامل الذين املؤهلني األجانب املستثمرين مجيع، إبالغ مثل. القواعد يف عليها فاملنصوص

 .االستثمار قيها لصاحله لكل منهمبنسب امللكية املتاح  ةالسعودي

    .االلتزام بأي شرفط إضاقية تضعها ايهيئة يف هذا الشأن 

 من( ب( من الفقرة )2) الفرعية الفقرة أحكام من عفاءإعلى  هاملواقق علي العميلجراءات املتبعة يف حال حصول إلا ماهي .70

  القواعد؟ من السابعة املادة

، ( من هذه الوثيقة16فكما هو موضح يف  إجابة السؤال رقم )فققا  للمادة الثالثة من القواعد  عند حصول العميل على اإلعفاء

 جيب عليه تقديم املتطلبات التالية للهيئة مع االلتزام مبا فرد قيها 

 يتعامل  ناآلخرين الذي املؤهلني األجانب املستثمرين مجيع أمساءب بتزفيد عليه املواقق العميل من تعهد تقديم

 يف لالستثمار معهم يتعامل الذين املؤهلني األجانب املستثمرين جلميعمعهم لالستثمار يف السوق املالية السعودية 

 .مستمر بشكل فحتديثها السعودية املالية السوق

 املدرجةباختاذ اخلطوات الالزمة للتأكد من التزام قيود امللكية يف الشركات  عليه تقديم تعهد من العميل املواقق 

 لالستثمار معهم يتعامل الذين املؤهلني األجانب املستثمرين مجيع. فمن ذلك، إبالغ القواعد يف عليها فاملنصوص

 ة بنسب امللكية املتاح يهم االستثمار قيها لصاحله فحتديثها بشكل مستمر.السعودي املالية السوق يف

    .االلتزام بأي شرفط إضاقية تضعها ايهيئة يف هذا الشأن 

 املسؤفل من،  القواعد من السابعة املادة منب( ( من الفقرة )2الفقرة الفرعية ) أحكاممن  هعلي مواقق عفاء عميلإحال  يف .71

 جنيب مؤهل؟ أكثر من مستثمر أ يهلد الذي هعلي املواقق العميل نأش يف شعاراإل توجب اليت احلاالت يف ايهيئة شعارإ عن

 - األفل املؤهل األجنيب املستثمر معه يتعامل الذي - امُلَقيِّم له املرخص فالشخص األفل املؤهل األجنيب املستثمر على

 .عليه املواقق العميل شأن يف اإلشعار توجب اليت احلاالت يف ايهيئة إشعار

 العميل أموال إدارة عن مسؤفال  يكون مؤهل أجنيب مستثمر أفل ،  أعاله املذكور األفل املؤهل األجنيب باملستثمرُيقصد  ف 

 .املدرجة األسهم يف استثمارها عند عليه املواقق

 األفل؟ املؤهل األجنيب املستثمر تغير عليه املواقق العميل بإمكان هل .72

 

مستثمر أجنيب مؤهل بديل يقوم مبهام املستثمر األجنيب املؤهل األفل فذلك أن يتعامل مع للعميل املواقق عليه ميكن نعم 

من التعامل مع  العميل املواقق عليه إذا مل يتمكنانتهاء تعامله مع املستثمر األجنيب املؤهل األفل. فأيام من تاريخ  10خالل 

دفن تأخر، فللهيئة يف هذه احلالة منح  بديل خالل تلك املدة، قعليه إشعار ايهيئة بذلك كتابيا  مستثمر أجنيب مؤهل

 مهلة إضاقية أف إلغاء تسليله. العميل املواقق عليه
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 املدرجة؟ األسهم يف استثمارها عند املواقق عليه عميل املستثمر األجنيب املؤهل من الشخص املسؤفل عن إدارة أموال .64.73

 عميله أموال إلدارة ايهيئة من له مرخص شخص يفوض أن له حيق ف ذلك، عن املسؤفل هو املعين املؤهل األجنيب ملستثمرا

 امللكية فقيود اإلقصاح مبتطلبات املؤهل األجنيب املستثمر مبسؤفلية ذلك خيّل ال أن على املدرجة، األسهم يف استثمارها عند

 التزام من للتأكد  الالزمة اإلجراءات اختاذ املعين املؤهل األجنيب املستثمر على جيب لذلك القواعد، يف عليها فاملنصوص

 الذين يهم املرخص األشخاص مجيع إبالغ ذلك، فمن. القواعد يف عليها فاملنصوص املدرجة الشركات يف امللكية قيود

 عميله لصاحل قيها االستثمار يهم املتاح امللكية بنسب املدرجة، األسهم يف استثمارها عند  عميله أموال إلدارة معهم يتعامل

 .مستمر بشكل فحتديثها

discretionary هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل أف عميله املواقق عليه تأسيس احملاقظ االستثمارية امُلدارة  .65.74

portfolio management   من قبل شخص مرخص له؟ 

 ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل تأسيس احملاقظ االستثمارية امُلدارة من قبل شخص مرخص له فذلك قيما يتعلق

باستثماراته، ف ُيمكنه القيام بذلك قيما يتعلق باالستثمارات اليت ختص عمالءه املواقق عليهم، مع مراعاة ما فرد يف اإلجابة 

 .( من هذه الوثيقة73على السؤال رقم )

باإلضاقة إىل  ُيدار من قبلهماالستثمار عن طريق صندفق ال  أف عميل مواقق عليه هل ميكن ملستثمر أجنيب مؤهل .66.75

 يف السوق املالية السعودية؟  املباشر الستثمار ا

 إىل االستثمار مباشرة يف األسهم املدرجة يف السوق احمللية باإلضاقة أف عميل مواقق عليه مؤهل أجنيب ملستثمرنعم، ميكن 

  لضوابط اليت تضعها ايهيئةل ا يف صناديق االستثمار اآلتية، فقق االستثمار

  فققا  للقواعد كعميل مواقق عليه من قبل ايهيئةمواقق عليه صندفق استثمار. 

  خالل اتفاقية مبادلة. من السعودية املالية السوق يف يستثمرصندفق استثمار 

  ايهيئة قبل من عليها املواققصناديق االستثمار احمللية. 

 ؟ الذي يتعامل معه مالشخص املرخص له امُلقيِّ تغير لمستثمر األجنيب املؤهللهل ميكن  .67.76

 .الذي يتعامل معه مالشخص املرخص له امُلقيِّ تغير لمستثمر األجنيب املؤهللنعم، ميكن 

 

 ؟الذي يتعامل معه امُلقيِّمالشخص املرخص له تغير لمستثمر األجنيب املؤهل لكيف ميكن  .68.77

انتهاء اتفاقية تقييم أيام من تاريخ  10بديل خالل  مَقيِّاملؤهل أن يتعامل مع شخص مرخص له ُماألجنيب ميكن للمستثمر 

البديل يف هذه احلالة إشعار ايهيئة بذلك كتابيا   َقيِّماملستثمر األجنيب املؤهل أف قسخها، فجيب على الشخص املرخص له امُل

إذا مل يتمكن املستثمر األجنيب املؤهل من ف دفن تأخر فإرسال نسخة موقعة من اتفاقية تقييم املستثمر األجنيب املؤهل إليها .

فللهيئة يف هذه ، ، قعليه إشعار ايهيئة بذلك كتابيا  دفن تأخرتلك املدةبديل خالل  َقيِّمالتعامل مع شخص مرخص له ُم

 .احلالة منح املستثمر األجنيب املؤهل مهلة إضاقية أف إلغاء تسليله
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 تقييم اتفاقية انتهاء تاريخ من العشرة ياماألخالل قرتة  املدرجة هل جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل تدافل األسهم .69.78

 قسخها؟ أف املؤهل األجنيب املستثمر

 .التزام القواعدخالل تلك الفرتة مراعيا  مسؤفليته يف املدرجة نعم، جيوز للمستثمر األجنيب املؤهل تدافل األسهم 

تغير الشخص املرخص املواقق عليهم مع املستثمر األجنيب املؤهل عند هل ينتقل عمالء املستثمر األجنيب املؤهل  .70.79

 ؟َقيِّمله امُل

 َقيِّمنعم، جيب أن ينتقل مجيع عمالء املستثمر األجنيب املؤهل املواقق عليهم معه عندما يتعامل مع شخص مرخص له ُم

 جديد.

أحد عمالئه  أفاملستثمر األجنيب املؤهل  بشأن عدم استيفاء ايهيئةم يِّلشخص املرخص له امُلقر اشِعمتى جيب أن ُي .71.80

  املواقق عليهم لشرفط التسليل )أف املواققة(؟ 

( املواقق عليهم، إن فجدفا ئهيتعامل معه )أف أحد عمالاألجنيب املؤهل الذي  ستثمرامل أّنامُلَقيِّم لشخص املرخص له إذا اتضح ل

ذات العالقة املنصوص عليها يف القواعد أف أنه خالف أيا  من  )أف شرفط املواققة( شرفط التسليلل مستوقيا  عْديمل 

 .تأخرمتطلباتها، قعلى الشخص املرخص له امُلَقيِّم إشعار ايهيئة بذلك كتابيا  دفن 

هل حيق للمستثمر األجنيب املؤهل التقدم بطلب إللغاء تسليله لد  ايهيئة أف طلب سحب املواققة من أحد  .72.81

 عمالئه املواقق عليهم؟

إىل الشخص  املواقق عليهم عمالئهأحد سحب املواققة من  تقديم طلب إلغاء تسليله أف طلب لمستثمر األجنيب املؤهلق لحي

أسهم  ال ميلكون أّياملواقق عليهم فعمالءه تأكيد من املستثمر األجنيب املؤهل أنه  الطلب يراققعلى أن  ،َقيِّماملرخص له امُل

فإذا كان الطلب يتعلق بسحب املواققة من عميل أف أكثر من عمالء املستثمر  ،بهاحقوق مرتبطة  فتشمل أّي مدرجة

العمالء موضوع الطلب  األجنيب املؤهل املواقق عليهم، فجب أن يكون الطلب مصحوبا  بتأكيد من املستثمر األجنيب املؤهل أّن

م بعد ذلك إرسال طلب قيِّملرخص له امُل. فجيب على الشخص ابهاحقوق مرتبطة  فتشمل أّي أسهم مدرجة ال ميلكون أّي

 . إىل ايهيئة أف السحب اإللغاء

 إلغاء رقضت ايهيئة طلب إذا املؤهل األجنيب فاملستثمر َقيِّمامُل له املرخص الشخص بني التعاقدية العالقة تتأثر هل .73.82

 ؟ أحد عمالئه املواقق عليهم من املواققة سحب أف املؤهل األجنيب املستثمر تسليل

ال  املواقق عليه إلغاء تسليل مستثمر أجنيب مؤهل أف سحب املواققة من عميل املستثمر األجنيب املؤهلطلب ض ايهيئة رْق

 ستثمر األجنيب املؤهل من عدمها.مع امل التعاقديةم يف استمرار العالقة قرار الشخص املرخص له املقيِّيف يؤثر 
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 املؤهل سحب املواققة من عمالئه؟هل يرتتب على إلغاء تسليل املستثمر األجنيب  .74.83

عمالئه. فميكن أن ينتقل العمالء الذين ُسحبت  من املواققة سحب املؤهل األجنيب املستثمر تسليل إلغاء على نعم، يرتتب

منهم املواققة إىل مستثمر أجنيب مؤهل شريطة استيفاء املتطلبات املذكورة يف القواعد اخلاصة باملواققة على عمالء جدد 

 تثمر األجنيب املؤهل.للمس

 أخر ؟ أف لوائح ظمةأن املواقق عليه أن يكون على اطالع على أّي فعميلههل حيتاج املستثمر األجنيب املؤهل  .75.84

 فلوائحه النظام يف عليها املنصوص العالقة ذات املواقق عليه االطالع على األحكام فعميلهاملستثمر األجنيب املؤهل  على جيب

منها قواعد التسليل فاإلدراج فالئحة سلوكيات السوق فالعالقة،  ذات األخر  فاألنظمة فلوائحها السوق فقواعد التنفيذية

 فالئحة األشخاص املرخص يهم فالئحة االندماج فاالستحواذ فقواعد مكاقحة يسل األموال فمتويل اإلرهاب. 
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 ؟يف السوق املالية السعوديةما دفرة التسوية لألسهم املدرجة  .76.85

املالية ، فقد فاققت ايهيئة على طلب شركة السوق T+0)دفرة التسوية لألسهم املدرجة يف السوق املالية السعودية هي آنية )

، فسيتم 2017، حبيث يبدأ العمل بها قبل نهاية النصف األفل من العام T+2))تدافل( تغير دفرة التسوية لتكون بعد يومني )

إضاقة إىل  .(DvP)تأكيد تسلم األسهم مقابل تسلم القيمة بذات الوقت يف ذات الوقت تطبيق اإلجراءات الالزمة ليكون 

فققا  للعالقة التعاقدية مع فسيط األسهم املعين فلن يكون متطلب  Funding) -(Preاملسبقذلك سيكون اشرتاط الدقع 

 .نظامي

 ؟تدافل يف السوق املالية السعوديةما أفقات ال .77.86

ما عدا أيام العطل  للسوق املالية السعودية هي من األحد إىل اخلميسأفقات التدافل التدافل مفتوح لفرتة فاحدة ققط، ف

   عصرا . 3:00 الساعة إىل صباحا 10:00 لساعةا من الرمسية،

 حفظ نشاط يف ممارسة ترخيص على احلاصلني - يهم املرخص األشخـاص بربط اإليداع مركز يسمح هل .78.87

 بشكل املالية األفراق حفظ خدمات تقديم من ميكنهم مبا فالتسوية اإليداع بنظام -)دفن ترخيص التعامل( املالية األفراق

 بذلك؟ املرتبطة املهام فتنفيذ مستقل

 املالية األفراق حفظ نشاط يف ممارسة ترخيص على فاحلاصلني يهم املرخص األشخاص بربط اإليداع مركز يسمح نعم،

 ،عليه. بذلك املرتبطة املهام فتنفيذ املالية األفراق حفظ خدمات تقديم من بذلك ليتمكنوا ؛فالتسوية اإليداع بنظام

 يقوم الذي الشخص املرخص له عن مستقل حفظ أمني التعامل مع من (تدافل) يف املدرجة األسهم يف املستثمر يتمكنس

 . للمستثمر التدافل صفقات بتنفيذ

هل ميكن للمستثمر األجنيب املؤهل فعمالئه املواقق عليهم احلصول على متويل من البنوك احمللية الستثماراتهم  .79.88

 يف األسهم املدرجة؟ 

 ضوابط اليت تضعها ايهيئة فمؤسسة النقد العربي السعودي يف هذا الشأن.نعم، فذلك فققا  لل

 

ما احلماية املتواقرة للمستثمرين الذين ميلكون حصص أقلية يف الشركات املدرجة قيما خيص قيود االندماج  .80.89

 فاالستحواذ؟

 يف أقلية حصص ميلكون الذين للمستثمرين تضمنت أحكام نظام الشركات فالئحة االندماج فاالستحواذ عددا  من فسائل احلماية

 املدرجة فاليت منها  الشركات
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 أفال   نظام الشركات

  فالتسعون الرابعة املادة

 ينص مل ما األقل على املال رأس نصف ميثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحا  العادية ير العامة اجلمعية اجتماع يكون ال 

 .الثلثني تتلافز أال بشرط أعلى، نسبة على األساس الشركة نظام

  فجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد أعالهإذا مل يتواقر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة ير العادية فقق الفقرة ،

. فمع ذلك جيوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من نظام الشركات( من 91بنفس األفضاع املنصوص عليها يف املادة )

املدة احملددة النعقاد االجتماع األفل، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األفل ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد  انتهاء

هذا االجتماع. فيف مجيع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على 

 األقل.

 نفسها املنصوص عليها يف   االجتماع الثاني، فجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد باألفضاع إذا مل يتواقر النصاب الالزم يف

، فيكون االجتماع الثالث صحيحا  أيًّا كان عدد األسهم املمثلة قيه، بعد مواققة اجلهة نظام الشركات( من 91املادة )

 املختصة.

 سهم املمثلة يف االجتماع، إال إذا كان قرارا  متعلقا  بزيادة رأس املال تصدر قرارات اجلمعية العامة ير العادية بأيلبية ثلثي األ

أف ختفيضه أف بإطالة مدة الشركة أف حبلها قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها األساس أف باندماجها مع شركة أخر ، قال 

 يكون صحيحا  إال إذا صدر بأيلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.

 تضمنت إذا العادية ير العامة اجلمعية قرارات نظام الشركات، من  ( 65)  املادة ألحكام فققا   يشهر، أن اإلدارة جملس لىفع 

 .الشركة األساس نظام تعديل

 ثانيا   الئحة االندماج فاالستحواذ

 معاملة  ذاتها الفئة من عليها املعرفض الشركة مساهمي مجيع معاملة العارض على الفقرة )ب( من املادة الثالثة  جيب

 .متسافية

 لبعض  معلومات تقديم مستشاريهما من أي أف عليها املعرفض للشركة أف للعارض جيوز الفقرة )ج( من املادة الثالثة  ال

 تقديم عند املبدأ هذا فال ينطبق. دراسته أثناء أف العرض، قرتة خالل اآلخرين، املساهمني جلميع إتاحتها دفن املساهمني

  .العكس أف النية حسن عارض حمتمل إىل عليها املعرفض الشركة قبل من سري بشكل معلومات

 أف يف  منه املتفرعة الللان من أي أف يف للمللس اجتماع يف - إدارة جملس عضو ألي جيوز الفقرة )م( من املادة الثالثة  ال

 على تنطوي به، ذات صلة مسألة بأي أف الالئحة، هذه مبوجب يتم بعرض يتعلق قرار على التصويت - العامة اجلمعية
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 جوهري عمل التزام أف مصلحة فجود عند تعارض املصاحل حالة فتنشأ. أقاربه من أي أف اإلدارة جملس لعضو مصاحل تعارض

 يكون أن ذلك يف مبا الشركة، مصاحل مع يتعارض( قد )أف يتعارض - مباشر مباشر أف ير بشكل - اإلدارة جملس لعضو

 جملس يف عضوا  أن يكون أف العكس، أف عليها املعرفض الشركة إدارة جملس يف عضوا  نفسه الوقت فيف يف العارض مساهما 

 .العكس أف عليها الشركة املعرفض يف مديرا  أف إدارة جملس عضو نفسه الوقت فيف العارض إدارة

 جلميع متاحة بالعرض العالقة ذات بالشركات املتعلقة املعلومات تكون أن الثالثة فالعشرفن  جيب املادة من( أ) الفقرة 

 نفسها. فبالطريقة نفسه الوقت يف متساف فبشكل ممكن فقت يف أقرب املساهمني

 ( من املادة الرابعة فالعشرفن  جيب2الفقرة الفرعية )العرض، قيمة من% 1 نسبة مقرتحة إنهاء رسوم أي تتلافز أاّل /ب 

ملصلحة  الرسوم تلك بأن كتابيا  للهيئة التأكيد املالي فمستشارها عليها املعرفض إدارة الشركة جملس على فجيب

 املؤكدة النية عن فيف اإلعالن العرض مستند يف اإلنهاء برسوم املتعلقة الرتتيبات عن الكامل اإلقصاح فجيب. املساهمني

  .( من الئحة االندماج فاالستحواذ6) املادة )ف( من الفقرة مبوجب املطلوب


