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ا�سواق موجز  

معلومات مالية - إفصاحات نشرة اكتتاب  
 
 

  ةــــــالمقدم

العدد من موجز ا�سواق نزود المصدرين في ھذا 

نھج الفي السوق بمعلومات حول المتمرسين و

في سلطة دبي للخدمات المالية المتبع من قبل 

في نشرة  وعرضھا امل مع المعلومات الماليةالتع

  ا+كتتاب.

ا+نواع التالية من ھذا يغطي موجز ا�سواق 

  المعلومات المالية:

المعلومات المالية التاريخية والتواريخ المالية  •

 ؛المعقدة

 ؛المعلومات المالية الشكلية •

 ؛توقعات الربح و التقديرات •

لقد قمنا بإعداد موجز ا�سواق ھذا كدليل إرشادي 

تعزيز ل   في السوق المتمرسينللمصدرين و 

. الكفاءة في عملية الموافقة على نشرة ا+كتتاب

ذات الصلة و ننص في ھذا الموجز على القواعد 

  .نشرح نھج سلطة دبي للخدمات المالية

  

  

  

  2014 مايو - ثامنا صدار ال

  

  

في إطار الموافقة على في ما يتعلق بتقييم ا+متثال 

  نشرة ا+كتتاب.

مبكرة  فمن المھم أن يكون المصدرين على دراية

في لحاجتھم للنظر خ<ل الجدول الزمني للصفقة 

لديھم  أو من المحتمل أن يكون ما إذا كان لديھم 

تطلب معلومات يحدثا ھاما ، أومعقد تاريخ مالي

. الربح و التقديرات لتوقعاقتراح  شكلية، أو مالية

و من المھم أيضا أن يقوم المصدر بأخذ المشورة 

غيرھم من أو ور مع الرعاة المناسبة و التشا

المستشارين من أجل تحديد تأثير ذلك على 

  الجدول الزمني المقترح للصفقة.

  

الشخص  إلىلغرض موجز ا�سواق ھذا، نشير 

 إلىالذي يقوم بتقديم طلب إدخال أوراقه المالية 

بـــ لسلطة دبي  قائمة الرسمية لFوراق الماليةال

 إلىاIشارة  ويشمل المصدر. "مقدم الطلب"

في السوق" تضم كل من الراعي،  المتمرسين "
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المستشار القانوني، المستشار المالي، المدقق، 

+خرين مستشار ا+متثال أو أي من ا�شخاص ا

على نشرة للموافقة  هذو صلة بالمصدر أو بطلب

  . 2012ا+كتتاب وفقا لقواعد ا�سواق لسنة 

  

 ا رشادات

ليست يرجى الم<حظة أن محتويات ھذا اIصدار 

على النحو المتوخى من قبل  لغرض اIرشاد

، كما أنه + ينبغي 2004القانون التنظيمي لسنة 

ا+عتماد عليھا على  أن يتم تفسيرالمحتويات أو

قواعد  إلى الرجوعحيث يجب  ،أنھا إرشادية

وعند الحاجة ، سلطة دبي للخدمات المالية لLرشاد

لLرشاد الفردي يجب ا+تصال بسلطة دبي 

  للخدمات المالية.

  

التقنية الواردة في ھذا اIصدار التفسيرات إن 

وينبغي أ+ تعتبر أو  وجدت �غراض توضيحية

ونوصي قانونية. استشارة  عليھا باعتبارھا يعتمد

قانونية مستقلة إذا  استشارة أن يتم الحصول على 

 أي جانب من جوانب نظام من كنت غير متأكدٍ 

التي قد و دبي للخدمات المالية ا�سواق في سلطة

  .كتنطبق علي

التنظيم  –متطلبات المعلومات المالية التاريخية 

  ةلذو الص

  قواعد ا دراج

  تنص على ما يلي : 9.3.2قواعد ا�سواق 

"يتوجب على مقدم الطلب نشر أو تقديم حسابات 

  :كالتاليمدققة 

ث<ث سنوات مسبقة أو  الحسابات تغطيأن  )أ

طة دبي للخدمات مدة أقصر مقبولة من قبل سل

 ؛المالية

موحدة لمقدم  تكون الحسابات المدققة أن  )ب 

 ؛لهالطلب و أي من الشركات التابعة 

معايير أن تكون الحسابات معدة وفقا ل )ج

أو المعايير   (IFRS)التقارير المالية الدولية

سلطة دبي للخدمات  لدى المقبولة  ا�خرى

 ؛المالية

تكون الحسابات مدققة و محضرة من أن  )د

مجلس معايير المحاسبة قبل المدققين وفقا ل

أو أي معايير أخرى  (IAASB) الدولية

  ."مقبولة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية
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  عن المصدر تاريخيةمعلومات مالية 

) من قواعد ا�سواق على 1.7( 1ينص الملحق 

  أن تحتوي نشرة ا+كتاب على التالي:

تغطي ث<ث سنوات  تاريخيةمالية  معلومات(أ) " 

والتي تغطي  على ا�قل أو فترة أقصر من ذلك

مدة عمل المصدر، يجب على المعلومات المتعلقة 

  بكل سنة أن تكون:

i. معدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية 

)IFRS أو معايير أخرى  ( 

 ؛سلطة دبي للخدمات المالية لدىمقبولة 

ii.  مدققة و محضرة من قبل المدققين وفقا

 مجلس معايير المحاسبة الدوليةل

(IAASB)  أو أي معايير أخرى مقبولة

 ؛سلطة دبي للخدمات المالية لدى

iii.  مدققة بشكل مستقل أو رفع تقارير عنھا

لغرض ذلك ما إذ كان عن بغض النظر 

ذلك يعطي نظرة ف، أو + ا+كتتاب نشرة

واضحة و عادلة وفقا لمعايير التدقيق 

 ."المطبقة المشار اليھا أع<ه

  

المدققة ومات المالية لمعال قدمأن تعد و تيجب 

بشكل يتناسق مع ما سيتم  للعاميين الماضيين

التي للمصدر  البيانات المالية السنويةفي اعتماده 

  . يتم نشرھا في السنة ال<حقة

أوتحمل تاريخا  مؤرخة+كتتاب انشرة  كانتإذا  -

بعد نھاية السنة تسعة أشھر  لفترة أطول من

المعلومات المالية فإن ، المالية المدققة السابقة

  :يجب أن  المرحلية المدققة

i.  الستة أشھرا�ولى من السنة الماليةتغطي 

 ؛على ا�قل

ii.  تتضمن بيان مقارنة لنفس الفترة من العام

قبول شرط  باستثناء أن(المالي السابق 

توافر معلومات الميزانية العمومية 

البيانات  قد يتم في حال تم تقديم  المقارنة

 )؛المالية للسنة المنتھية

iii. تتضمن بيانا في حال كانت غير مدققة  

  

  تتضمن التالي: 1قواعد أخرى في الملحق 

المعلومات مفعول  لسريانالحد ا�قصى  •

تضمينھا في نشرة  يتم التيالمالية المدققة 

شھرا (إذا كانت النشرة  18ھي  +كتتابا

انات المالية المرحلية المدققة) تتضمن البي

إذا كانت النشرة تتضمن (شھرا  15أو 

  مدققة)؛بيانات مالية مرحلية غير 
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 التاريخية المالية المعلومات أن يؤكد بيان •

  ؛مدققة

معلومات أن تتضمن نشرة ا+كتتاب ال •

الكاملة عن التقارير المدققة المتعلقة بأي 

و التي تم رفضھا  تاريخيةمعلومات مالية 

على  تلك المحتويةمن قبل المدققين أو

  ؛ من قبل المدققتنويه أوإشعار 

يبين أن تحتوي نشرة ا+كتتاب على بيان  •

مصدر البيانات المالية الغير مقتبسة من 

   ؛البيانات المالية المدققة للمصدر

وصف �ي تغيير ھام طرأ على الوضع  •

نھاية المالي أو التجاري للمصدر منذ 

 فينشرھا  تمالتي و الفترة المالية ا�خيرة

المعلومات المالية المدققة أو المعلومات 

في حال عدم وجود أي المالية المرحلية، 

عن اIقرار الوصف يتم  إلىتغيير يدعو 

  م<ئم. نفي من خ<ل بيانذلك 

  

  نھج سلطة دبي للخدمات المالية

صدار +انشرة تتضمن الشرط العام ھو أن 

لكل سنة من  مدققة تاريخية معلومات مالية

يمكن  ،المنتھيةالسنوات المالية الث<ث ا�خيرة 

بضم التالي في نشرة  استيفاء ھذا الشرط

  :ا+كتتاب

الحسابات القانونية لكل سنة من السنوات  )أ

تقارير الحسابات  إلىباIضافة الث<ث الماضية 

  ؛أو المدققة

خاصة تحتوي على مالية ذات أغراض بيانات  )ب

 قانونيةنفس المعلومات كما في الحسابات ال

   أو ؛الحسابات مدققتقرير  ايرافقھ

ضمان أن  مع ا سبقممزيج من ا+ثنين معا م )ج

  .الث<ث سنواتاليتم عرض 

  

تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية أن تتضمن 

المدققة  التاريخيةنشرة ا+كتتاب المعلومات المالية 

  (على النحو الوارد أع<ه) والتي: 

  

  ؛شھرا) 36غطي فترة ث<ث سنوات (ت )أ

والشركات �غراض مقدم الطلب موحدة  )ب

  ؛التابعة له

عايير التقارير المالية الدولية وفقا لم معدة )ج

)IFRS(؛  

مجلس من قبل المدققين وفقا لمعدة مدققة و  )د

  ؛)IAASB( معايير المحاسبة الدولية



 
 

 
 

 

5 
 

على  تينالماضي السنتين الماليتين تعرض )ه

أساس السياسات المحاسبية لمقدم الطلب ليتم 

 لمقدم الطلب  المالية السنوية البيانات علىتطبيقھا 

  .التي ستصدر +حقا

   

في  9.3.2 قاعدة ا�سواققد نقوم بتعديل أو إلغاء 

ما كنا على قناعة ذا إخصوصا  ظروف استثنائية

 بالفائدة على مصلحة المستثمرينأن ذلك سيعود 

وأن المستثمرين لديھم المعلومات الضرورية 

  .حكم أبلغ عن المصدر وأسھمه إلىول للوص

  

  المالي المعقد التاريخ

السوق  في والمتمرسين نمصدريال على يجب

إعداد على المترتبة ي اWثار والصعوبات النظر ف

ا�عمال التي فيما يتعلق بوتقديم المعلومات المالية 

 تاريخاً المصدر قد يمتلك . لھا تاريخ مالي معقد

ً مالي +  الجاريةالقانونية  هحساباتأن حيث  اً معقد ا

التاريخ المالي  عنتوفر صورة شاملة للمستثمرين 

  السنوات الث<ث السابقة.خ<ل للعمليات 

طة دبي للخدمات سلترى  ،في مثل ھذه الظروف

يودون أو يتوقعون رؤية  المالية أن المستثمرين

التاريخ المالي للشركة ا�ساسية للتمكن من إجراء 

المالي  وضعوالتقييم شامل لFصول والخصوم 

سلطة  + تقوم وا�رباح والخسائر وآفاق المصدر.

أو على تعديل البعادة دبي للخدمات  المالية 

نشرة الذي ينص على احتواء شرط الالتنازل عن 

ث<ث ل دققةالمعلومات المالية المعلى ا+كتتاب 

 قابلة البياناتكانت ھذه  في حال  سنوات 

  . لLعداد

حالة المتعلقة ب الخاصة لظروفاطبيعة تشكل 

. ومع ذلك، في وصف توجيه محدد صعوبةفردية 

من الحا+ت  من أجل مساعدة القراء حددنا عدداً 

وجود "تاريخ  إلىالشائعة أدناه والتي قد تؤدي 

  .معقد" للمصدرمالي 

 بيعأو  ھامةاستحواذ حال تمت عملية  في •

  ؛المعنيةفي الفترة 

 شركة قابضة أدرجت حديثاً  قيامحال  في •

  ؛بعملية استحواذ

مجموعة ال عن ي حال انقسام المصدرف  •

  ؛ القائمة

 حصصب ةمعزز استحواذعملية في حال   •

 .المعنيةخاصة في الفترة 
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   .ھذه القائمة ليست شاملة

  

تقرير مستقل حول  ا+كتتاب تضمن نشرةت نحي

مصدر الذي أعد للالمعلومات المالية التاريخية 

على سبيل ( ا+كتتابلغرض نشرة ه بناء على طلب

يجب أن  المثال، البيانات المالية �غراض خاصة)

مدقق ( ذو صلة بيرتتضمن بيانا من قبل خ

وافق ي) المالية التقاريرمعد  حسابات أو محاسب 

بالشكل و السياق  ستقلمال إدراج تقريرهعلى 

النظر ينبغي على الخبير و الراعي  .المناسبين

 مثل+كتتاب افي نشرة  اتاIفصاح تفيما إذا كان

تتفق مع عوامل الخطرقسم الموجودة في  تلك

في  قدمت ا�خرى التي فصاحاتواIفتراضات Iا

  مستقل.التقرير ال صدد

    

الصلة والتنظيم ذ - المعلومات المالية المفترضة  

يتم تضمينھا عموما المفترضة المعلومات المالية 

تغير كبير في في حال حصول  +كتتابافي نشرة 

. لصفقة مانتيجة كأعمال المصدر   

تنطوي  ماديةعملية بكبير عموما التغير اليوصف 

حد أو أكثر من أ ٪ في25اخت<ف أكثر من على 

سبيل على (المصدر أعمال  حجم مؤشرات 

وا�رباح أو  Iيراداتوا ا�صول إجمالي المثال،

.)الخسائر  

 المفترضة  ويمكن تعريف المعلومات المالية

 صوللتشمل المعلومات المالية مثل صافي ا�

التي تبين أثر  التدفق النقدي بياناتوا�رباح أو

 لمعلومات المالية المنشورة سابقاً على ا صفقةال

.تفسيريةم<حظات  إلىباIضافة   

 

سلطة دبي للخدمات المالية نھج   

 سلطة دبي للخدمات المالية  + يوجد شرط لدى 

المعلومات المالية  بأن يضمالمصدر يلزم

ومع ذلك، فمن +كتتاب افي نشرة المفترضة 

تغير كبير في فإنه عند حدوث  السلطةوجھة نظر 

على سبيل (المصدر الخاصة بمجال ا�عمال 

يتوقع   )بيعلية استحواذ كبيرة أو المثال، عم

المفترضة   المعلومات المالية  يرواالمستثمرين أن 

 تأثير ھذا التغيير على المعلومات والتي تبين

ً  المالية المنشورة  من أجل إجراء  للمصدر سابقا

المالي  الوضعولFصول والخصوم  شاملتقييم 

  .وا�رباح والخسائر وآفاق المصدر

المعلومات  ضمالمصدر  اختار في حالومع ذلك، 

 يجبفإنه ، +كتتابافي نشرة  المفترضة المالية
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محاسب  من قبلالمعلومات  ھذهتقارير عن  كتابة

التقارير Iطار  حسابات وفقاً مستقل أو مدقق 

 لدى سلطة دبي للخدمات المقبول به المالية 

   .المالية

 نشرة ا+كتتابتتضمن  نعلى حد سواء، حي

 المفترضة تقريرا مستق< بشأن المعلومات المالية

لغرض  هالمصدر الذي أعد بناء على طلب عن

جب أن يتضمن بيان صادر ، فإنه ي+كتتابانشرة 

 مدقق حسابات أو محاسب ( الصلة وذ يرعن الخب

 مستقلالوافق على إدراج تقريره ي )التقاريرمقدم 

بالشكل و السياق المناسبين. ينبغي على الخبير و 

في نشرة  اتاIفصاح تالنظر فيما إذا كانالراعي 

عوامل قسم الموجودة في  تلك مثل+كتتاب ا

 فصاحاتواIفتراضات Iاالخطرتتفق مع 

  مستقل.التقرير ال صددفي  قدمت ا�خرى التي

  

  التنظيم ذو الصلة -توقعات الربح والتقديرات 

  :هعلى أنAPP 1 (7.2 ( القاعدة تنص

توقعات ا�رباح  يضم اختار مقدم الطلب حال في"

  :ا+كتتاب نشرةأو تقدير ا�رباح في 

(أ) معلومات حول ا+فتراضات ا�ساسية التي 

 :تقديرات و توقعات المصدر عليھاقامت 

i.  من قبل  وسھلةبطريقة مفھومة

قابل على أساس  معدةالمستثمرين و

 ؛التاريخيةع المعلومات المالية م للمقارنة

ii.  أن تبين تمييزا واضحا بين ا+فتراضات

حول العوامل التي يمكن لمجلس اIدارة 

أو اIدارة العليا للمصدر التأثير عليھا  و 

بين اIفتراضات حول العوامل الخارجة 

   عن تأثير ھؤ+ء ا�شخاص؛

  محضر من قبل محاسبين مستقلين أوتقرير  (ب) 

من كل في رأي  هفيد بأنمراجعي الحسابات ي 

 أن ين المستقلين أو مراجعي الحساباتالمحاسب

التوقعات أو التقديرات تم تجميعھا بشكل صحيح 

وبأن أساس   به صرحا�ساس المعلى و 

لتوقعات ا�رباح أو  المحاسبية المستخدم

  ؛يتسق مع السياسات المحاسبية للمصدر اتتقديرال

ا+كتتاب قد في نشرة  توقعات الربحت إذا كان (ج)

بيانا يحدد ما يجب تقديم في وقت سابق،  تنشر

حتى ذلك أم +  صحيحة اتالتوقع هھذ تإذا كان

 اتالتوقع تما إذا كان أوا+كتتاب الوقت من نشرة 

 .لذلك تفسيراً يجب تقديم ، صالحة غير
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  نھج سلطة دبي للخدمات المالية

صرح أو ي حرفي توقعات الربح ھي أي شكل 

الحد ا�قصى أو  الرقم أو  إلى شارةاI ضمنتي

رباح أو الخسائر Fللمستوى المرجح الحد ا�دنى ل

ات مالية +حقة لتلك للفترة المالية الحالية و/أو فتر

قد تستخدم في حتوي على بيانات الفترة، أو ت

رباح أو ا� من أجل ھذا الرقملحسابية العملية ال

رقم تم ذكر أي لم ي وإنمستقبلية ، حتى الخسائر ال

توقعات فإن ة "الربح" كلممعين و لم يتم استخدام 

خضع لحالة المتعلقة بفترة طويلة و/ أو ت ا�رباح 

التقدير من عدم اليقين ويشار إليھا أحيانا باسم 

  .المستقبلي

 نشرة ا+كتتابومن شأن تقدير ا�رباح في سياق 

 التاريخيةشمل أيضا تقدير بالمعلومات المالية ين أ

للفترة التي قد انتھت ص<حيتھا، ولكن لم يتم نشر 

  .بعد النتائج المالية

التقديرات توقعات ا�رباح أو  تقع مسؤولية ذكر

من ه المصدر وغير على عاتقا+كتتاب في نشرة 

. يجب نشرة ا+كتتابا�شخاص المسؤولين عن 

أن توقعات  لضمانتوخي الحذر والحرص 

  غير مضللة للمستثمرين. اتتقديرالا�رباح أو 

  

عن  رفع تقارير  لالمستقيستوجب على المحاسب 

 التقارير المالية وفقا Iطار وتوقعات ا�رباح أو 

   .المالية لدى سلطة دبي للخدمات المقبول به

نشرة بيان خارج بتصريح  المصدر  قامإذا 

يشكل توقعات  ا+كتتاب  والذي من شأنه أن

Fفي ات و كان ھذا البيان معلقا رباح أو تقديرل

على المصدر أن  ، ينبغيا+كتتابوقت نشر نشرة 

تقديرات + التوقعات أو ال ت ھذهنظر فيما إذا كاني

أو  القرار بشأن ذكرھا تخاذ إو تزال صالحة 

  .بالشكل الم<ئما+كتتاب تحديث نشرة 

  

بشأن  مستق<ً  تقريراً  نشرة ا+كتتابتتضمن  نحي

بناء على  تي أعدتال توقعات ا�رباح و التقديرات

، فإنه يجب +كتتابالغرض نشرة  المصدر طلب

 الصلة وذ يرأن يتضمن بيان صادر عن الخب

وافق يالتقارير) مقدم  (مدقق حسابات أو محاسب 

بالشكل و السياق  مستقلالعلى إدراج تقريره 

النظر المناسبين. ينبغي على الخبير و الراعي 

 مثل+كتتاب افي نشرة  اتفيما إذا كان اIفصاح

عوامل الخطرتتفق مع قسم الموجودة في  تلك

في  قدمت ا�خرى التي فصاحاتواIفتراضات Iا

  .مستقلالتقرير ال صدد
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 النسخة العربية 

العربية اللغتين يتم إعداد موجز ا�سواق ب

متاح على موقع سلطة دبي  وواIنجليزية، وھ

  للخدمات المالية.

  اتصل بنا

يرجى زيارة الموقع ا+لكتروني لسلطة دبي 

   :أجل من www.dfsa.ae للخدمات المالية

 الطبعات السابقة من موجز ا�سواق؛  •

التشريعات التي تديرھا سلطة  إلىالوصول  •

 دبي للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛ 

 2012لقانون ا�سواق لعام  النص الكامل  •

 وقواعد ا�سواق.

   ل6ستفسارات

  1500 362 4 971+ على ھاتف رقم:

   markets@dfsa.ae :عبر البريد ا+لكتروني

 

 موجز ا�سواق كم حولؤآرا

  إننا نقدر لكم تزويدنا بآرائكم حول ھذه النشرة  

من موجز ا�سواق، كما نرحب بأية اقتراحات 

للتحسين في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى 

للتواصل يرجى إرسال  +ھتمامكم. اً تكون مصدر

  markets@dfsa.aeآرائكم على 

  


