موجز األسواق
اإلصدار الثاني عشر  -يناير 2015

نشرة اإلكتتاب التكميلية
المقدمــــــة

ونوصي أن يتم الحصول على استشارة قانونية مستقلة

في ھذا العدد من موجز األسواق نزود المستشارين

إذا كنت غير متأك ٍد من أي جانب من جوانب نظام

القانونيين وال ُرعاة والجھات المُصدرة لألوراق المالية

األسواق في سلطة دبي للخدمات المالية والتي قد تنطبق

بمعلومات حول سياسة و إجراءات سلطة دبي للخدمات

عليك.

المالية فيما يخص نشرة اإلكتتاب التكميلية.
لغرض موجز األسواق ھذا ،اإلشارة إلى " نشرة

.1متى يتم تحضير نشرة اكتتاب تكميلية؟

اإلكتتاب التكميلية" تعني تكملة لنشرة اكتتاب سارية

وفقا ً للمادة  14من قانون األسواق يتم تجھيز نشرة اكتتاب

المفعول و ُمعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية و

لغرض عرض األوراق المالية للعامة أو لغرض تداول

محُضرة و فقا ً لمادة  18من قانون األسواق لسنة .2012

ھذه األوراق المالية على مؤسسة سوق مُرخصة )وبالنسبة

أما اإلشارة إلى "نشرة اكتتاب" تعني المستند الذي

لنشرة اإلكتتاب األساسية يكون ھنالك أكثر من عرض(.

يحتوي على المعلومات المحددة في المادة  15من قانون

تفرض المادة  14من قانون األسواق التزاما ً على كل جھة

األسواق و قواعد األسواق لسنة  2012من كتيب قواعد

مُصدرة لنشرة اكتتاب بأن ُتصدر نشرة تكميلية في أي

سلطة دبي للخدمات المالية.

وقت بعد إصدار نشرة اإلكتتاب ،وذلك في حال طرأ أي
تغير ھام أو اكتشاف خطأ ما يؤثر على أي مسألة في

اإلرشـــــادات

ُمحتوى نشرة اإلكتتاب أو في حال طرأ أمر ھام جديد.

يرجى المالحظة أن محتويات ھذا اإلصدار ليست لغرض

تقضي المادة  18على المُصدر بأن يتأكد من توافق نشرة

اإلرشاد على النحو المتوخى من قبل القانون التنظيمي

اإلكتتاب التكميلية مع المتطلبات وفقا ً للمادة  (1) 15و

لسنة  ،2004كما أنه ال ينبغي أن يتم تفسيرالمحتويات أو

التي تنص على أن تحتوي نشرة اإلكتتاب على جميع

االعتماد عليھا على أنھا إرشادية ،حيث يجب الرجوع إلى

المعلومات التي يحتاجھا المستثمر و يتوقع إيجادھا في

قواعد سلطة دبي للخدمات المالية لإلرشاد ،وعند الحاجة

نشرة اإلكتتاب من أجل اتخاذ قرار صحيح فيما يخص

لإلرشاد الفردي يجب اإلتصال بسلطة دبي للخدمات

األوراق المالية.

المالية.
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و تحدد قاعدة األسواق رقم  2.9.1الظروف التي يجب أن

صالحية البرنامج ،يستدعي إصدار نشرة اكتتاب تكميلية

يتم فيھا إصدار نشرة اإلكتتاب كما أنھا تحدد القاعدة بشكل

في أي وقت خالل فترة صالحية البرنامج قبل أن يقوم

واضح أن تكون نشرة اإلكتتاب سارية المفعول عند

المٌصدر بأي عرض أو إصدار جديد ضمن ذلك

إصدار النشرة التكميلية وفقا ً لقاعدة األسواق .(2) 2.6.4

البرنامج ،و مع ذلك يرجى العلم بأنه يجب إصدار نشرة

تعتبر نشرة اإلكتتاب سارية المفعول لمدة  12شھراً من

اكتتاب أساسية جديدة ) يتم فيھا تحديث نشرة اإلكتتاب

تاريخ اعتمادھا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية و مع

األساسية( من بعد انتھاء فترة  12شھر من تاريخ إصدار

ذلك ،يجب على القارئ األخذ بعين االعتبار سياسة سلطة

برنامج الدين األساسي.

دبي للخدمات المالية المشروحة في الجزء الثاني ادناه.
 .3تغييرات كبيرة أو مسائل جديدة
 .2سياسة سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق

إن اختبارما إذا كانت أي مسألة جديدة أو تغيير أو خطأ

بإصدار نشرة اكتتاب تكميلية

ما يستدعي إصدار نشرة اكتتاب تكميلية تتعلق بنشرة

بالرغم من اعتبار نشرة اإلكتتاب سارية المفعول لمدة

اكتتاب سارية المفعول يشابه اختبارما إذا كان اإلفصاح

 12شھراً من تاريخ اعتمادھا من قبل السلطة فإنه في

في نشرة اإلكتتاب ضروريا ً ،أي بمعنى ما اذا كانت

حال كانت نشرة اإلكتتاب ُمستقلة ال تتوقع سلطة دبي

المعلومات ال ُمفصح عنھا ُتمكن المستثمرين من اتخاذ

للخدمات المالية أن تحصل على نشرة اكتتاب تكميلية من

قرار صحيح فيما يخص األوراق المالية التي ُخصت

المُصدربعد أن يتم:

بالذكر في اإلفصاح )انظر إلى المادة  (1) 15من قانون

) (1إغالق العرض للعامة المتعلق بنشرة االكتتاب ،أو

األسواق(.

) (2تداول تلك األوراق المالية على مؤسسة سوق

وفقا ً لذلك ،ينبغي تقييم كل ما ٌيعد "ھام" وفقا ً لنفس

مرخصة )أيھما يأتي الحقا ً(.

المعايير النوعية أو الكمية المستخدمة عند صياغة نشرة

و يعتمد ذلك على إمكانية اإلفصاح عن المسألة التي

اإلكتتاب ،على سبيل المثال ،لن نعتمد نشرة اكتتاب

تستدعي إصدار نشرة اكتتاب تكميلية بشكل مالئم للسوق

تكميلية صيغت من أجل توضيح أو مراجعة الصياغة في

عن طريق نشر اإلفصاح للسوق .و ينطبق ذلك على كل

نشرة اإلكتتاب األصلية في حال عدم أھميتھا لمصلحة

من سندات الدين أو األسھم.

المستثمر فيما يتعلق بتلك التغييرات .ومع ذلكٌ ،يعد

أما فيما يخص نشرة اإلكتتاب ُمتعددة األغراض ،مثل

التوضيح من خالل نشرة اإلكتتاب التكميلية لغرض إزالة

نشرة أساسية إلصدار برنامج دين والتي تستعمل من قبل

أي غموض في نشرة اإلكتتاب مقبوالً.

المٌصدر لغرض إصدار أوراق مالية متعددة خالل فترة
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.4تغيير أحكام وشروط نشرة اإلكتتاب األصلية

ﺗرﺗبط بتلك التي سبق ﺗحديدھا في ﻧشرة اإلكتتاب

في ظروف معينة يسمح باستخدام نشرة اإلكتتاب التكميلية

األصلية؛

لتغيير أحكام و شروط نشرة اإلكتتاب األصلية ،على سبيل

) (2لتغيير األحكام و الشروط القائمة إذا كان التغيير الناجم

المثال في حال كانت التغييرات المقترحة ذات طابع تقني

عن ذلك ،يعني أن األوراق المالية لم تعد من نفس فئة

بحت مثل ) (1عدد األوراق المالية المعروضة )(2

األوراق المالية المنصوص عليھا في نشرة اإلكتتاب

التاريخ المقترح للتخصيص ) (3فترة العرض ) (4إضافة

األصلية؛

مكان جديد للتداول ،أو ) (5تغيير اإلجراء لممارسة حقوق

) (3إلصدار عرض جديد أو تداول جديد ال عالقة له بنشرة

الشفعة )األولوية في الشراء( ،وبرأي سلطة دبي للخدمات

اإلكتتاب األصلية؛

المالية يجب شمل وتطبيق مثل ھذه التغييرات من خالل

وسبب ما ذكر أعاله ھو أنه قد تمت صياغة نشرة

نشرة اكتتاب تكميلية وفي ھذا الشأن من المھم أن تكون

اإلكتتاب األصلية بغرض عرض أو تداول معين ألوراق

ھذه التغييرات ذات صلة بنفس فئة األوراق المالية كما

مالية ،وبالتالي يجب أن تحتوي النشرة على جميع

وٌ صف في نشرة االكتتاب األصلية وأن ﺗبقى ھذه النشرة

المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بھذه األنشطة .وينبغي

سارية المفعول.

أن تستخدم نشرة االكتتاب التكميلية خالل فترة سريان

وبالمثل ،في حال وجود برﻧامج إصدار سندات دين ،ﺗتيح

مفعول النشرة لتحديث السوق عن تغييرات جوھرية في

ﻧشرة اإلكتتاب األساسية العديد من العروض والتداوالت

األوراق المالية و /أو ال ُمصدر أو لتصحيح أي خطأ ما في

على مدى فترة  12شھر من ﺗاريخ اعتمادھا ،فقط إذا ﺗم

نشرة اإلكتتاب.

إجراء كل عرض أو ﺗداول وفقا ً لألحكام والشروط

لذلك ،يجب أن ال ُتؤثر التغييرات الواردة في نشرة

ال ُمحددة في ﻧشرة اإلكتتاب األساسية .وستسمح سلطة دبي

اإلكتتاب التكميلية على طبيعة األوراق المالية ،حيث ينتج

للخدمات المالية بإجراء ﺗغييرات محدودة على ﻧشرة

عنھا تقديم أوراق مالية جديدة .كما يجب إصدار نشرة

اإلكتتاب األساسية باستخدام ﻧشرة اإلكتتاب التكميلية حينما

اكتتاب جديدة عند إصدار أوراق مالية جديدة  .تأخذ سلطة

ﺗكون على قناعة بأﻧھا ذات صلة لحاملي األوراق المالية و

دبي للخدمات المالية في االعتبار عوامل مثل ما إذا كان

ذات صلة بمسألة موصوفة في ﻧشرة اإلكتتاب األساسية و

التغيير استجابة ألحداث خارجية و لطبيعة األوراق المالية

المعتمدة مسبقا ً من قبلھا.

واألثر اإلقتصادي للتغييرات المقترحة وعما إذا كانت

ومع ذلك ،ال يجوز استعمال ﻧشرة اإلكتتاب التكميلية:

التغييرات المقترحة تغييرات تقنية بحتة ،وذلك عند تقييم
التغييرات المقترحة في نشرة اإلكتتاب التكميلية وتأثيرھا

) (1إلصدار عرض ألوراق مالية جديدة أو ﺗداول ھذه

على طبيعة األوراق المالية.

األوراق المالية على مؤسسة سوق مرخصة والتي ال
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 . 5أفضل الممارسات خالل فترة العرض

ﺗمنع المادة  (1) 2من قانون األسواق ،الفرد من عرض

بموجب قاعدة األسواق رقم  ،2.9.3عند تقديم نشرة

ﻧشرة اكتتاب في حال وجود بيان مضلل أو خادع أو أي

اكتتاب تكميلية خالل فترة العرض ،يحق لل ُمكتتبين أو

ﻧقص في محتوى النشرة أو مسألة ھامة جديدة أو ﺗغير

األفراد الذين عرضوا شراء األوراق المالية تأكيد أو الغاء

كبير في الظروف التي ﺗتطلب إصدار ﻧشرة اكتتاب

أي اشتراك أوعرض ُمقدم على أساس نشرة اإلكتتاب

ﺗكميليةُ .يعرض إخفاق الجھة المُصدرة )وأي فرد آخر

األصلية في غضون  7أيام من تاريخ استالم نشرة

مسؤول عن ﻧشرة اإلكتتاب( في إصدار النشرة التكميلية

اإلكتتاب التكميلية .

لقرار إيقاف عملية اإلصدار و إلى اﺗخاذ اإلجراءات

ومع ذلك ،لتفادي تخصيص األوراق المالية للمستثمرين

الالزمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وﺗعويض

دون شروط ،يتم ايقاف العرض بين فترة البدء بالعملية

حملة األوراق المالية عن أي خسارة أو ضرر ناتج

وفترة إصدار النشرة التكميلية في ظروف معينة و يعتبر

عنعدم اإلصدار .إذا كان الفرد غير متأكد من حاجته إلى

ذلك من أفضل الممارسات .على سبيل المثال ،عندما يتم

إصدار ﻧشرة ﺗكميلية ينبغي أن يحصل على المشورة

تسويق العرض بفاعلية أو يتم تخصيص األوراق المالية

القاﻧوﻧية أو التواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية لطلب

على الفور ،لن يستفيد المستثمرين الذين أتموا عملية

التوجيه.

الشراء من حقوق اإللغاء ،عندھا ُينصح بوقف العرض.
للعلم ،فيما يتعلق بنشرة اإلكتتاب األساسية ال تطبق

 .7توقيت إصدار نشرة اإلكتتاب التكميلية

المتطلبات المنصوص عليھا في قاعدة األسواق رقم

في ظل غياب خدمة سريعة للموافقة على طلبات ﻧشرات

 2.9.3فيما يتعلق بـــ:

اإلكتتاب التكميلية ،ﻧوصي بتقديم ﻧشرة اإلكتتاب التكميلية

) (1حاملي األوراق المالية الحاليون الذين قاموا بشراء

لسلطة دبي للخدمات المالية لمراجعتھا واعتمادھا في

األوراق المالية قبل العرض/اإلصدارالجديد؛ و

أقرب وقت ممكن بعد وقوع مسألة جديدة ھامة أو ﺗغيرھام

) (2نشرة اإلكتتاب التكميلية عند غياب المستثمرين،

أو اكتشاف خطأ ما بشأن المعلومات الواردة في النشرة.

بمعنى أن ُتحدث النشرة التكميلية النشرة األساسية من غير
عرض لألوراق المالية عند تاريخ الموافقة على النشرة

ﺗشمل الوثائق التي يجب ﺗقديمھا لسلطة دبي للخدمات فيما

التكميلية.

يتعلق بنشرة اإلكتتاب التكميلية التالي:
) (1استمارة )  - (AFN MKT 1طلب الموافقة على

.6اإلخفاق في إصدار نشرة اكتتاب تكميلية

ﻧشرة اإلكتتاب؛
) (2ﻧشرة اكتتاب ﺗكميلية كاملة؛
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) (3قوائم المرجعية ذات الصلة )بيان التسجيل واألوراق
المالية وقواعد التمويل اإلسالمي وما إلى ذلك( ،حيثما

النسخة العربية

ينطبق ذلك؛

يتم إعداد موجز األسواق باللغتين العربية واإلنجليزية،

) (4ﻧُسخ من أي مستندات ُمشارإليھا ،حيثما ينطبق ذلك؛

وھو متاح على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.

) (5رسوم الطلب وفقا ً لنموذج الرسوم.
الوثائق المذكورة أعاله )باستثناء ﺗلك المحددة في ) (2و

اتصل بنا

) (4متوفرة ھنا على الرابط التالي:

يرجى زيارة الموقع االلكتروني لسلطة دبي للخدمات

http://www.dfsa.ae/Pages/DFSAlistingauthority/

المالية  www.dfsa.aeمن أجل:

DFSAlistingauthority.aspx

ﻧھدف إلى مراجعة وﺗسليم التعليقات على مسودة النشرة

•

الطبعات السابقة من موجز األسواق؛

•

الوصول إلى التشريعات التي تديرھا سلطة دبي
للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛

التكميلية في غضون  3أيام عمل واعتمادھا في ﻧفس اليوم

•

من ﺗاريخ استالم المستندات أعاله بشكلھا النھائي و

النص الكامل لقانون األسواق لعام  2012وقواعد
األسواق.

ال ُموقع .ومع ادراكنا ألھمية الحاجة إلى إصدار النشرة في

•

الوقت المناسب ﻧسعى بالتالي إلى ﺗسريع عملية المراجعة

لالستفسارات

واالعتماد لتسھيل النشر المبكر عند الضرورة .فعلى سبيل

على ھاتف رقم+971 4 362 1500 :

المثال ،ﺗقوم سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد النشرة

عبر البريد االلكترونيmarkets@dfsa.ae :

التكميلية في ﻧفس اليوم من استالمھا في حال كان الغرض
منھا اإلشارة إلى البياﻧات المالية في ﻧشرة اإلكتتاب

آراؤكم حول موجز األسواق

األساسية من برﻧامج إصدار سندات الدين.

إننا نقدرلكم تزويدنا بآرائكم حول ھذه النشرة
من موجز األسواق ،كما نرحب بأية اقتراحات للتحسين

 .8الرسوم

في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى تكون مصدراً

يجب أن يتم دفع الرسوم ال ُمصاحبة لطلب اعتماد النشرة

الھتمامكم .للتواصل يرجى إرسال آرائكم على

التكميلية .يرجى التواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية

markets@dfsa.ae

لالستعالم عن الرسوم المترتبة فيما يخص النشرة
التكميلية.
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