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األسواق موجز  

اإلدراج أهلّية  
 
 

 ةــــــالمقدم

ين الُمصدرالعدد من موجز األسواق نزود في هذا 

في السوق بمعلومات حول نهج المتمرسين و

لضمان أن المتبع سلطة دبي للخدمات المالية 

 لألوراق المالية و أعمالهمة الُمصدرالجهات 

 تقديم عند .مؤهلة لإلدراج بموجب قواعد األسواق

األوراق المالية قائمة في مالية أوراق  قبولطلب 

 للمرة األولى للخدمات المالية الرسمية لسلطة دبي

 نقومأو في بعض الظروف المبينة أدناه، فإننا 

للتأكد من أن األوراق  وأعماله الُمصدر راجعةمب

دراج بموجب قواعد لإلمؤهلة  المالية

يتم النظر في  .اإلدراج" أهلّية"مراجعة األسواق

الذي تتم فيه في نفس الوقت اإلدراج  أهلّية

و وغيرها من الوثائق،  كتتابمراجعة نشرة اإل

الموافقة على نشرة  تتمعندما  المراجعة تستكمل

 لكي لقد قمنا بإعداد موجز األسواق هذا .كتتاباإل

القيام به للمساعدة  هموما يمكن اإلكتتابشرح ن

 فشل فييؤدي ال ،سالسة العمليةضمان  على

 

 4102يونيو  -اإلصدار التاسع   

 (4102اكتوبر  44)إصدار محدث  

 

 

إلى  هلّيةاألمعالجة القضايا الرئيسية في مرحلة 

الموافقة واالكتتاب نشرة مراجعة عملية  تأخير

 .يهاعل

 

صدري مُ موجز في المقام األول الويستهدف هذا 

في سهم( األلألسهم )على سبيل المثال، شهادات ا

معامالت الدين  جزئيا علىنطبق يحين أنه قد 

سلطة دبي للخدمات مع العلم أن لموحدة، ال

 .األنواع من المعامالت لهذه ُمعدلةإجراءات 

 

لغرض موجز األسواق هذا، نشير إلى الشخص 

أوراقه المالية إلى  قبولالذي يقوم بتقديم طلب 

القائمة الرسمية لألوراق المالية لسلطة دبي بـــ 

اإلشارة إلى أما .الُمصدر"مقدم الطلب" ويشمل 

"المتمرسين  في السوق" تضم كل من الراعي ، 

المستشار القانوني ، المستشار المالي ، المدقق ، 

مستشار االمتثال أو أي من األشخاص االخرين 
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أو بطلبه للموافقة على نشرة  درالُمصذو صلة ب

 .2102وفقا لقواعد األسواق لسنة  اإلكتتاب

 

 اإلرشادات

يرجى المالحظة أن محتويات هذا اإلصدار ليست 

لغرض اإلرشاد على النحو المتوخى من قبل 

، كما أنه ال ينبغي 2112القانون التنظيمي لسنة 

أن يتم تفسيرالمحتويات أو االعتماد عليها على 

إرشادية، حيث يجب الرجوع إلى قواعد أنها 

سلطة دبي للخدمات المالية لإلرشاد، وعند الحاجة 

لإلرشاد الفردي يجب االتصال بسلطة دبي 

.للخدمات المالية  

 

إن التفسيرات التقنية الواردة في هذا اإلصدار 

وجدت ألغراض توضيحية وينبغي أال تعتبر أو 

. ونوصي يعتمد عليها باعتبارها استشارة قانونية

أن يتم الحصول على استشارة  قانونية مستقلة إذا 

كنت غير متأكٍد من أي جانب من جوانب نظام 

األسواق في سلطة دبي للخدمات المالية والتي قد 

 .تنطبق عليك

 

  نظرة عامة - اإلدراج أهلّيةمراجعة 

عملية  بالتوازي مع اإلدراج  أهلّيةتتم مراجعة 

من  و الموافقة عليها. اإلكتتابمراجعة نشرة 

 أهلّيةظم عمليات مراجعة معتجربتنا،  خالل

حاالت الفي أما صدر. للمُ  بنجاحتنتهي  اإلدراج

بشأن  جدية مخاوفمراجعتنا حدد تخر  قد األ

هذه  ةناقشبم نقوم عليه الُمصدر باإلدراج و أهلّية

 أو الراعي ومستشاريه الُمصدرمع  المخاوف

في حال . مخاوفنا هذه المنافشات غالبا ما تعالجو

 الُمصدرإلى اتفاق مع  لم نستطع التوصل

في تقديم  و رغب الُمصدر أو الراعي ومستشاريه

قائمة األوراق طلب رسمي لالنضمام إلى 

إلى لجنة داخلية  نحيل الطلبفإننا سوف  الرسمية

 للخدمات المالية من كبار الموظفين في سلطة دبي

 للمراجعة.

 

 اجعة أهلّية اإلدراجتوقيت مر

صدرين الجدد للمُ نقوم بمراجعة أهلّية اإلدراج 

بما في ذلك الذين يودون إدراج أوراقهم المالية )

إدراج الوحدات( للمرة االولى. و نقوم بمراجعة 

عندما يود أهلّية اإلدراج في ظروف مختلفة 

عندما  مثال ،الُمصدر باإلدراج عبر سبل بديلة

 مناطقمن  معامالت دراجيسعى الُمصدر إل
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عن طريق معامالت دراج أخر  أو إاختصاص 

، اإلكتتابلنشرة لخص المُ بالمستند تقديم ما يسمى 

 نقوم بمناقشة هذه المسارات البديلة لإلدراج أدناه.

 

 ماذا ينطوي على عملية مراجعة أهلّية اإلدراج؟

صدر جديد لإلدراج نقوم بإجراء ة مُ لدراسة أهلي

 التالية:عمليات التحقق 

 

 خطابب عرفي)غالبا ما  اإلدراج هلّيةأ خطاب

إلدراج األوراق المالية نتطلب من  -األهلية(

كيفية  لشرحالكتابة لنا الُمصدر أو مستشاريه 

متطلبات واعتبارات  من تلبيةصدر المُ استطاعة 

. في حال يود الُمصدر اإلدراج ذات الصلةأهلية 

يتوجب عليه إدراج أسهم يتم عليه تعيين راعي 

تسليم كافة المستندات لنا و أن يكون نقطة 

، متطلبات االتصال لدينا خالل عملية اإلدراج

االهلّية و االعتبارات االخر  مبينة أدناه.  ينبغي 

 موجزة عن لمحة يتضمنأن االهلّية  خطابعلى 

أية  أو صعبة قضايا االنتباه إلى لفتي وأن الصفقة

 جدول زمنيحتوي على ييجب أن و  هامةأمور 

عي دقد تست مسائل أخرى أي قضايا أو وتفاصيل

( 0الملحق رقم ) لىإانظر اهتمام السلطة.

 .درا أهلية اإل خطابلإلرشادات حول محتويات 

 

، ينبغي أن طلبلكل  - اإلكتتابمراجعة نشرة 

استيفاء  كيفية تبينقوائم المراجعة التي  تسلّم

معايير القبول. هذه القوائم يمكن تحميلها من 

مع المالية سلطة دبي للخدمات ل االلكتروني موقعال

 و سنقوم بمراجعة . إكمالهاإرشادات حول كيفية 

نشرة اإلصدار )والوثائق ذات الصلة(  مسودة

 قدمن أي سبب  محتو  النشرة خلوللتأكد من 

 لإلدرا .صدرفي أهلية الم   يشكك

 

نقوم بالتحري و التحقق عن خلفية  -يالتحر

 .الم صدر و إدارته

 

إذا ما كان الم صدر تحت  - محادثات داخلية

بإجراء إشراف سلطة دبي للخدمات المالية نقوم 

 مع زمالء حول الم صدر و المعاملة.  مناقشات

 

سنقوم بطرح أسئلة للراعي  - التنسيق مع الراعي

 و اقتراحاته. آلرائهنستمع و 
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 في حال شعرنا بوجود - إجراءات إضافية

 صدرللمُ لألوراق المالية اقبول ناتجة عن خطورة 

سمعة بأو والتي قد تضر بمصلحة المستثمرين 

مركز دبي المالي العالمي  أسواق رأس المال في 

 العناية الراعي تقديم صدر أو المُ  فإننا نستدعي من

من طلب نقد  به و الخاصة /الالزمةالواجبة

على تقرير العناية الحصول المصدر

 نقومطرف ثالث و / أو /الالزمة من قبلالواجبة

 .بنا الخاص/الالزمة العناية الواجبةبإعداد تقرير

 

هل باستطاعة المصدرين أو المستشارين أو 

الرعاة أن يجتمعو بسلطة دبي للخدمات المالية 

 لمناقشة مشاكل األهلّية قبل تقديم طلب رسمي ؟

 

األهلّية في نفس الوقت الذي  خطابنوصي بتسليم 

)التي يجب أن  اإلكتتابمسودة نشرة  يتم فيه تسليم

لى حد كبير( وتسلم الوثائق المرفقة إتكون مكتملة 

 .أيضا بشكل رسمي

تسليم   صدر أو راعيهمع ذلك، يمكن لمستشار المُ 

األهلّية أو أن يجتمع مع سلطة دبي  خطاب

 للخدمات المالية للحصول على المزيد من االرشاد 

المسبق فيما يخص مسألة األهلّية قبل تقديم الطلب 

 رسميا، على سبيل المثال في حال وجود مخاوف 

لد  الُمصدر من كونه غير مؤًهل لإلدراج 

 ويرغب في الحصول على توجيه السلطة بشأن

في مثل هذه المسائل قبيل تكبد تكاليف كبيرة 

 صدر ومستشاريه، سوف نجتمع مع المُ الظروف

 المسبق. تقديم التوجيه و نحاولأو الراعي 

 

اإلدراج ذات الصلة وغيرها من أهلّية متطلبات 

 3.9قانون األسواق  - االعتبارات

 

قانون األسواق  - اإلدراج العامة أهلّية متطلبات

3.9 
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قواعد سلطة دبي للخدمات  على العثوريمكن 

 التاسعاإلدراج في الفصل بأهلية العامة المتعلقة 

التي تتعلق بالتالي:من قواعد األسواق و   

  التأسيس •

مع المعايير  المتوافقةوراجعة لبيانات المالية المُ ا •

  سنوات( 3الدولية إلعداد التقارير )

 ط(فقكفاية رأس المال )أسهم  •

  مة العامة لإلدراجئمالال •

  ةيإدار خبرة •

  ()أسهم فقطالمسيطرين المساهمين  •

  (تضارب المصالح )أسهم فقط •

  النقلصالحية وقابلية ال •

 (السوق )أسهم فقط رأسمال •

 (سهم في يد القطاع العام )أسهم فقطاأل •

التي سيتم كاملة من األوراق المالية الفئة ال •

 إدراجها

  تسويةال •

 سندات الدفع •

 إيصاالت اإليداع• 

 

 4قانون األسواق  - اإلكتتابمتطلبات نشرة 

قواعد سلطة دبي للخدمات يمكن العثور على 

في  اإلكتتابالمالية المتعلقة بمتطلبات نشرة 

يجب على األسواق.  قواعدمن  الثانيالفصل 

الُمصدر إعداد نشرة إكتتاب عند قيامه بعرض 

األوراق المالية للعامة من خالل اإلكتتاب األولي 

تداول  عندفي أو من مركز دبي المالي العالمي أو 

على مؤسسة السوق تلك األوراق المالية 

نشرت سلطة دبي للخدمات وكانت قد  .ةرخصالم

ة نشر مراجعةعن عملية  أسواق موجزالمالية 

التي يمكن االطالع و عليها والموافقة اإلكتتاب

 .المالية موقع سلطة دبي للخدمات من خاللعليها 

 

 9األسواق  نقانو -الحوكمة )أسهم فقط(  ئمباد

قواعد سلطة دبي للخدمات يمكن العثور على  

مبادئ حوكمة الشركات في بالمتعلقة المالية 

من قواعد األسواق. ينطبق هذا  الثالثالفصل 

  (.إدارتهمس ل)ومجصدري األسهم الفصل على مُ 

 

 6قانون األسواق -متطلبات الصناديق المدرجة 

قواعد سلطة دبي للخدمات يمكن العثور على 

ق )أو اديصنالإدراج وحدات بالمتعلقة المالية 
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 السادس في الفصل سهم( أوحدات تمثل 

.قواعد األسواقالمدرجة( من  )الصناديق   

 

 7قانون األسواق   -متطلبات الراعي

قواعد سلطة دبي للخدمات  علىيمكن العثور

 السابعفي الفصل  الراعيالمتعلقة بنظام المالية 

صدر أن المُ  من طلبحيث يُ . األسواق قواعدمن 

األوراق المالية القيام بعرض  راعي عند يعين

أو من مركز  في ولياألكتتاب للعامة من خالل اإل

تلك األوراق تداول  عندأو  دبي المالي العالمي

للمرة  ةرخصعلى مؤسسة السوق المالمالية 

األولى و/أو للمساعدة في بذل العناية الالزمة فيما 

 يتوجب .و عملية التحقق اإلكتتابيتعلق بنشرة 

 كتتاب األولي لألسهمإلباتعيين الراعي فيما يتعلق 

 .أو األوراق المالية مثل األسهم

 

أسواق  موجز نشرت سلطة دبي للخدمات المالية 

يمكن العثور والذي الراعي  خاص بنظام تعيين

المالية. عليه على موقع سلطة دبي للخدمات   

 

 8قانون األسواق  -والضوابط  النظم  متطلبات

قواعد سلطة دبي للخدمات يمكن العثور على 

ضوابط في الفصل النظم وال ءةكفابالمتعلقة المالية 

األسواق. وينطبق هذا الفصل  قواعدمن  الثامن

 .مس إدارتهلومج نصدريلمُ على ا

 

لإلدراجطرق بديلة    

أخرىمنطقة اختصاص إدراج المعامالت من    

الصالحية لسلطة دبي  2.2تمنح قاعدة األسواق 

قبول بنشرات اكتتاب من بالللخدمات المالية 

 مناطق اختصاص أخر  وفقا لشروط معينة. 

األوراق صدرين الراغبين بإدراج يتوجب على المُ 

تلبية متطلبات األهلية  المالية بموجب هذه القاعدة

اإلدراج. يةلمراجعة أهلّ  الخضوعذات الصلة و   

  

مستند ُملخصإدراج المعامالت باستخدام    

سواق ألمن قواعد ا( iii)( i) 2.2.0القاعدة تنص 

في  كتتابإلتحضير نشرة اعلى اإلعفاء من شرط 

ُمتداَولة على  حال كانت األوراق المالية المعنية 

حيث بورصة  أخر  أو مؤسسة سوق مرخصة  

  .أخر معينة استيفاء شروط  يجب
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األوراق صدرين الراغبين بإدراج يتوجب على المُ 

متطلبات األهلية تلبية  المالية بموجب هذه القاعدة

اإلدراج. يةلمراجعة أهلّ  الخضوعذات الصلة و   

سعى الستخدام هذا ي لذيصدر اواألمر متروك للمُ 

( ما إذا خاصة به قانونية استشارةب)ليقرر اإلعفاء 

حيث ال تقرر سلطة دبي ، ت الشروط مستوفاة كان

الطعن  إال أنه باستطاعتها رسميذلك بشكل    

 رأت أن الشروط لم تتحقق صدر إذاالمُ  قرار  في

.في حاالت محددة  

رسميا على محتو   بالموافقة لم نقمفي حين 

 من أجل ، سنجري مراجعةالمستند الملخص

مع متطلبات صدر للمُ متثال العام مد  االتحديد 

 سواق أل( من قواعد اiii) (i) 2.2.0القاعدة 

 ومتطلبات األهلية المطبقة.

 

 النسخة العربية 

اللغتين العربية موجز األسواق بيتم إعداد 

متاح على موقع سلطة دبي  وواإلنجليزية، وه

 للخدمات المالية.

 اتصل بنا

يرجى زيارة الموقع االلكتروني لسلطة دبي 

  :أجل من www.dfsa.ae للخدمات المالية

  الطبعات السابقة من موجز األسواق؛ 

  التشريعات التي تديرها سلطة  إلىالوصول

 دبي للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛ 

  2102لقانون األسواق لعام  النص الكامل 

 وقواعد األسواق.

 

 

  لالستفسارات

 1500 362 4 971+ على هاتف رقم:

  markets@dfsa.ae :عبر البريد االلكتروني

 

 حول موجز األسواقكم ؤآرا

 إننا نقدر لكم تزويدنا بآرائكم حول هذه النشرة  

من موجز األسواق، كما نرحب بأية اقتراحات 

للتحسين في المحتو  أو إضافة أي مواد أخر  

للتواصل يرجى إرسال  الهتمامكم. اً تكون مصدر

 markets@dfsa.aeآرائكم على 

http://www.dfsa.ae/
mailto:markets@dfsa.ae
mailto:markets@dfsa.ae
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 دراجأهلية اإل خطابمحتويات  -0 الملحق
 

دراج على معلومات تظهر لسلطة دبي للخدمات المالية أن مقدم الطلب أهلية اإل خطابحتوي ييجب أن 

 .3.3رقم سواق األ اعدةقاالعتبارات المنصوص عليها في دراج ذات الصلة ومتطلبات أهلية اإليستوفي 

 دراج:هلية اإلأ خطابو فيما يلي مثال على نوعية المعلومات التي نتوقع أن نجدها في 

 ؛المحتملة هامةالمور األصعبة أو المسائل ال ن الصفقة، الفتا االنتباه الىنبذه مختصرة ع 

 اعدةقصلة المنصوص عليها في معلومات تظهر أن مقدم الطلب يستوفي متطلبات االهلية ذات ال 

 :وهي ؛3.3رقم سواق األ

 ؛التأسيس •

 ؛ البيانات المالية المدققة المتوافقة مع معايير التقارير المالية الدولية )ثالث سنوات( •

 ؛ كفاية رأس المال العامل )لألسهم فقط( •

 ؛المالءمة العامة لالدراج •

  ؛داريةالخبرة اإل •

 ؛ سهم فقط()لأل المؤثرون في الشركةون المساهم •

 ؛ سهم فقط(تضارب المصالح )لأل •

 ؛قابلية النقلالصالحية و  •

 ؛ سهم فقط(القيمة السوقية  )لأل •

 ؛ سهم فقط()لألاالسهم في يد العامة  •

 ؛فئة كاملة من االوراق المالية ليتم ادراجها •

 ؛التسوية •

 و ؛الضمانات •

 .اإليداعايصاالت  •

 اإلدراجعملية مبين ل جدول زمني. 

 
 

 

 


